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INTRODUÇÃO

A problemática urbana, frente à amplitude ad-

quirida através aos tempo's'r'tempreocupado estudiosos das mais

diversas áreas. Por conseguinte, nestes últimos lampejos do

século XX deparamos com inúmeras abordagens teóricas e com dife

rentes interpretações dos problemas relacionados às grandes me-

t.rôpo.l es . Não obstante, uma rápida incursão pela literatura l~

va-nos logo) a observar um ponto comum nas divergências existen-

tes: a maioria destes estudiosos é unânime em afirmar que a a-

propriação dos espaços urbanos está relacionada a vários fato-

res -- geográficos, econômicos, sociais, climáticos, etc e, po~

ta~to, devem ser considerados conjuntamente qualquer que seja o

ângulo estudado.

Foi então, com base nesta assertiva, que de-

lineamos a formulação de nosso propósito, ou seja, introduzir o

investidor imobiliário neste novo contexto, onde a validade ci-

entífica lhe oferece um novo enfoque, permitindo-lhe uma inves-

tigação em termos não comumente empregados. Na verdade, nos es
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tudos de investimentos imobiliários têm predominado apenas o e~

pirismo e o bom senso. Compartilhar deste novo posicionamento

que apregoamos é participar de atitudes já corr ique iras em ou

tros campo~ de trabalho. Em outros termos, podemos afirmar que

o alto grau de evolução científica atingido pelas disciplinas

dedicadas ào estudo urbano; e que nos é contemporâneo, está a

cobrar dos profissionais dessa área participação e não isolamen

to.

dor imobiliário subsidios que o auxiliem a uma melhor compreen-

sao do comportamento do tecido urbano. Subsidiando-o com unins

trumentalde trabalho mais apropriado do que o costumeiro, pre-

tendemos facilitar-lhe sobremaneira o processo de decisão na es

colha da área onde atuar. Ao equipá-lo com idéias relevantes

para atingir· um desempenho mais eficiente, acreditamos

contribuindo com um estudo significativo.

estar

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

o convite feito ao investidor imobiliário pa-

raaderir aum novo procedimento, torna-se nos dias de hoje, !na
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is do que urna simples contingência., Se'tornarmos corno exemplo a
própria região paulistana, verificaremos que, até meados da dé-
cada de 60, esta não exigia grandes conhecimentos .têcn Lcos de
atuação. Evoluia sem nenhum disciplinamento rigidamente impos-
to, e o investidor, favorecido por tal situação, agia arbitra-
riamente, construindo a seu bel prazer no local que preferisse.
Porém, no final da década de 60, e sobretudo em 70, natentati-
va de sanar os problemas derivados deste crescimento caótico, a
oerece rem+Ihe os ~V";"'el.·roC"',...'h~.L~,..",,...~'eaai s_ - ~J_ . ..Llt~ - .:.... ..L .J ~ ~

Estabelece.u-se a lei de zoneamento, e, em se-
guida, criaram-se órgãos, EMPLASA ...Empresa Metropolitana de Pl~
nejamento da Grande são Paulo; COGEP' - Coordenadoria Geral do
Planejarnento,para subsidiar o planejamento governamental, pro-
pondo, por meio de diversos indicadores, avaliar aspectos da
qualidade de vida da população relacionados com o processo de
expansão e crescimento da cidade. Os informes coligidos servi-
rarn,de igual modo ,para fundamentar programas setoriais de ha-
bitação, educação, saneamento, saúde e transporte, bem como es-
tudos e diagnósticos relativos a esses setores, tais como qual!.
dade de habitação, preço de construção e de terreno.

Os órgãos mencionados quase sempre partiram
de pesquisas, cujo fim era. o levantamento da realidade do 10-

cal. Para retratar o status quo de cadaarea, foram considera-
dos aspectos históricos, .tIp Lcos da formação como no caso do
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Brás, Higienópolis; geográficos, como ocorre Tolasregiões das

várzeas (Glicério), ou as regiões altas (Tremembê, Horto}; sócio

-econômicos da população, tais como renda, idade, sexo, escola-

ridade. E~tas var iáve is, por def inirem o perf il do consumidor,

permitiram ainda analisar o tipo de varejo existente navizi--

nhança.

Ao depararmos, portanto, com procedimentos c~

mo estes, onde o bom senso cede lugar às .técnicas mais .convin-

também precisa evoluir em seu método de trabalho. Deve avaliar

em sua investigação as características inerentes do local onde

pretende atuar, sejam legais, sejam históricas, geográficas, s~

ciais, econômicas, urbanas ou ecológicas e associá-las ao con-

junto da região urbana, com a qual está em relação direta. As-

sim sendo, o exame da conjugação desses fatores requer um ins-

trumental de análise mais complexo que colabore para minimizar

os riscos principalmente quando se trata de empreendimentos de

grande porte.

Dentro deste enfoque, o problema central des-

te estudo resume-se em organizar e testar a aplicabilidade de

uma proposição metodológica elaborada principalmente para os ·in

vestidores imobiliários que operam na cidade de São Paulo. Nada

impede, porém, que outros estudiosos acabem por ut í.Lf.z â+Las e

adaptá -lasaos grandes centros, .(sem que se igualem a São Paulo).
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As considerações efetuadas tornam-se relevan-

tes à medida que nos induziram à formulação do pressuposto bási

co que norteará a abordagem do tema em análise.

PRESSUPOSTO BÁSICO

o pressuposto que motivou o desenvolvimento

do estudo pode ser assim sintetizado:

"comoo enterrlimento do ccmportamentodo rrercado imobiliá-

rio nas zonas urbanas não pede prescindir de umacompr~

sâ::> rresmoque genérica dos fenânenos urbanos que as cara~

terizarn, será pelo auxílio de estudos interdisciplinares,

que tratam desses fenânencs, que obteremos as Informaçôes

básicas para a fonnulação de umprccedimento rretcrlolégico
para o mercêrloimobiliário".

Os fatos e pressupostos, que sustentarão o

pressuposto básico apresentado, encontrar-se-ão expostos em do-

is momentos, a saber:

o primeiro, compreende um apanhado genérico e discri

tivo não só da origem do processo urbano, sua univer

salização e complexidade, como também das principais
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disciplinas que procuram averiguar, organizar e op~

racionalizar o conjunto urbano, por meio do que jus~

tificamos o pressuposto levantado;

o segundo, restringe-se à organização de um instru-

mental de analise composto do agrupamento de indica-

dores selecionados, com vista ã atuação do investi-

dor em imóveis residenciais no município de são Páy-

lo. Por meio de um estudo de caac denominado Vila

Gullhc:rYc~e,procuramos eva.cenc Lar o paessupc at.o COJ::O-

cado.

Estabelecidas as diretrizes de trabalho, pode

mos então partir para a definição dos objetivos.

OBJETIVOS DO ESTUDO

Em última análise visamos subsidiar o investi

dor imobiliário, com um instrumental de analise, embasado nos

elementos que constituem as ciências urbanas. Tal tarefa sere

vela árdua e difícil, pois a somatôria dos conceitos e teorias,

que pode ser obtida das mesmas, encontra-se em forma. "pura" ou
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seja, orientada para soluções especificas da sua área de conhe-

cimento. Para tornar essas ciências aplicáveis ao estudo do

marketing, faz-se necessário "aclimatá-las". Será de tentati •..

vas, como .:1. que propomos, que um dia resultará um corpo teórico

bastante relevante, onde as relações das diversas disciplinas e

as contribuições relativas destas serão exatamente avaliadas.

Um estudo, que considerasse todas as informa-

ções sugeridas, estar ia i sem dúvida, próximo da perfeição, po-

as limitações deste estudo. Por este motivo, pretendendo torná

-lo exequ!vel em tempo razoável, achamos por bem limitar-nos a::

1. obter uma visão histórico universal do processo urba

no;

2. delinear um corpo teórico multidisciplinar, que, di-

reta ou indiretamente, influência o marketing imobi-

liário, sem pretensões, no entanto, de arrolar todas

as matérias e de examiná-las a fundo;

3. extrair e aclimatar, desse corpo teórico, os indica ...

dores que constituem a proposição metodológica a ser

dada ao investidor imobiliár io:;

4. verificar a viabilidade de aplicação do instrumental

de análise sugerida no tecido urbano de são Paulo,' a
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dotando como estudo de caso Vila Guilherme.

Para viabilizar o objetivo proposto, foi ne-

cess&rio recorrer a v&rias fontes de consultas, al&m de pesqui-

sas de campo.

METODOLOGIA

o estudo em questão foi desenvolvido por meio

de pesquisa bibliográfica e de dados secundários e primários.

Para a elaboração do histórico sobre a origem

das cidades e para agrupar o corpo teórico multidisciplinar a

pesquisa bibliográfica consistiu, sobretudo, de consultas em ní

vel teórico realizadas em vários departamentos da Universidade

de são Paulo - FAU, FEA, História e Geografia, Sociologia - •.•.e

da Fundação Getúlio Vargas, alêmde bibliotecas particulares de

professores especializados nos assuntos a serem abordados no de

correr do estudo .

.A compilação de dados para a aplicação da me-

todologiasugerida ao investidorimobiliãrio revelou-se entretan

to, bem mais complexa. Para detectar a evoluçao do comportame!!.
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to do mercado imobiliário de acordo com a origem e crescimento

do município de são Paulo, ou seja, de 1554 até 1970, utiliza ..•..

mos dados secundários como registros estatísticos, jornais, li-

vros históricos, etc. O complemento da análise que abrange o

período de 1970 a 1980, no qual a abordagem é mais detalhada,

tendo em vista um espaço de tempo menor, as fontes

assim se resumem:

empregadas

1970 a 1975, caracterizando-se por uma certa unifor-

midade e continuidade dos' informes referentes aos

distritos e subdistritos do município, os dados fo-

ram ,facilmente encontrados em fontes secundárias co,..

mo:

Instituto Gallup de Opinião Pública da Cidade de

são Paulo;

METRO - Companhia do Metropolitano de são Paulo;

PUB - Plano Urbanístico Básico de são Paulo;

PMDI - Plano Metropolitano de Desenvolvimento In'"

tegrado;

Relatório das regionais;

1975 a 1980, uma vez que os dados das obras c,itiadas

para o período anterior não foram atualizadas e se

encontram descentralizadas e sem continuidade, deci-
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mos obtê-los através de pesquisa em diversas entida~

.des. Dos órgãos visitados, citamos entre os os mais

significativos:

câmara Municipal de são Paulo;

- Prefeitura Municipal de são Paulo;

SAR - Secretaria das Administrações Regionais;

COGEP - Coordenadoria Geral do Planejamento;

da Grande são Paulo S/Ai

EMBRAESP - Empresa Brasileira de Estudos de Patri
môn.i!oj

FIBGE .....Fundação Instituto Brasileiro de Geogra~

fia e Estatística;

IPT - Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado

de são Paulo S/A.

o levantamento de dados primários, especial-

mente para o estudo de Vila Guilherme, baseou .....seem entrevistas

realizadas junto aos moradores e corretores do local, Com rela

çãoaos primeiros objetivando verificar e atualizar dados sobre

renda familiar, alug~e~ mªdio, grau de satisfação etc, foi a-

plicado um questionário estruturado de acordo com a amostragem

.por conveniência. Já para analisar a oferta habitacional, efe-
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tuamos urna pesquisa junto aos corretores e plantonistas, inqui-

rindo sobre todos os prédios à venda na região, a fim de defi-

nir áreas, preços, condições qe pagamento, ritmo de venda etc

com amostr2gem por conveniência.

Após o levantamento dos dados mencionados e

posterior tabulação, passamos a interpretá-los e expor os resu!.

tados conforme os padrões estabelecidos para o desenvolvimento

da abordagem.

ESTRUTURAÇÃO DA ABORDAGEM DO ESTUDO

Para melhor apresentar a abordagem do terna

proposto, resolvemos elaborá-la em duas partes, quais sejam:

PARTE I

CAPiTULO 1: Formação e Universalização do Fenôme

no Urbano. Busca demonstrar:

a inter-relação de vários fenôm~
nos que implicam na formação da
vida urbana;

corno aspectos geográf icos ,socia-
is, econômicos etc, interferem no
crescimento das cidades.
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CAPtTULO 2: Marketing Imobiliário e Teorias Urba

nas: Urna visão Interdisciplinar. De

tectada as áreas de estudo (história,

geografia, sociologia etc),são apr~

sentadas as teorias selecionadas com

vista a posslveis contribuições para

o mercado imobiliário.

PARTE II

CAPllÚLO 3: Uma propoSição Metodológica para o

Investimento Imobiliário. Fornece

os passos básicos de procedimento p~

ra 6 investidor, bem corno os indica-

dores que compõem o planejamento de

pesquisa na área imobiliária.

CAPíTULO 4: Aplicação da Proposição Metodológica

no Município de são Paulo: Vila Gui-

lherme. Pretende-se comprovar a vi~

bilidade de aplicação do intrumental

de análise. proposto;

1. na cidade de São Paulo; e

2. em um local especIfico: V. Gui-
Lherme ,

Feitas estas considerações, sem nenhuma pre-
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tensão de esgotar o-terna em foco, enfatizamos a nossa preocul?~
ção de. apenas iniciar algo no marketing imobiliârio e nao fina-
lizar.
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Visamos3 com a apresenta~ao que se segue3 re-

alçar os requisitos básicos que3 direta ou indiretamente3
. '"'-z-rao

colaborar para o despertar de uma mentalidade cientifica na
...
a-

rea domerc~do imobiliári03 buscando desenvolver no investidor

imobiliário hábitos de estudo e investigação.

tim.os" no CapituZo 1~ de uma aj'lâ'lise sintet.ica e âeecr é t io a da

formação e evolução do processo urbano. Ao enfocarmos diversas

cidades em ~pocas diferentes3 pretendemos salientar a presença

constantes de fatores histórico S3 fisográfico S3
.• . .soc-z-o-econom-z--

cos etc que interferem no desenvolvimento de um centro urban03

bem como nas subáreas que lhe são inerentes.

Destas observações3 decorre o Capttulo 23 que

se propoe reunir um corpo teórico interdisciplinar3agrupando as

principais teorias ur bana e, a fim de familiarizar o investidor

imõbiliário às reflexões cienttficas. Resulta deste Capttulo

as proposições básicas que serão desenvolvidas na Parte II.
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ORIGEM E UNIVERSALIZAÇÃO DO FENOMENO URBANO

"Se quisennes lançar novos alicerces para . a vida urbana,

cumpre-noscompreendera natureza histórica da cjdade e

distirquir entre as suas funçêss .originais aquelas que p~

dan ainda ser invocadas. SEm uma longa carreira de saída

pela História, não teremos a velocidade necessária, anno~
so préprio consciente, para anpreerrler um salto suf'í.cí.en-

tenente ousedo an direção ao futuro, poí.s grande parte de

nossos atuais planos, san exceção de narí, tos daqueles que

se orgulhan de ser "avançaíos ' cu 'pro:rressistas', const!.

tnemporco erqreçadas caricaturas mecânicas das formas UE

banas e regirnais que ora se achampotencialmente ao nos-:
so alcance" (1)•

~ enfatizando esta idéia, essência da obra de

Lewis Mumford, que justificamos as razões que nos conduziram
,
a

elaboração deste capítulo. Tendo em vista nossas limitações,
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nao pretendemos, desenvolver uma análise detalhada sobre a his-

tória das fI.ormase funções das cidades, como o fez Mumford. Nem

intencionamos um estudo aprofundado a respeito da evolução .do

homem, como é dever dos antropólogos e dos sociólogos. A re--

trospectiva histórica, a que nos propomos, e o resultado da ne-

cessidade de obtermos elementos para um melhor entendimento de

como ocorreu a origem e a universalização do fenômeno urbano, o

qual atribui ã sociedade contemporânea traços revolucionários

nunc~ antes obseD;~dos.

Sob esse prisma, iniciaremos a exposiçao com

um relato da evolução urbana das cidades, visando detectar o

ponto de partida do processo deurbànização e como vem se desen

volvendo até os dias atuais. Com fundamento nesta visão genér~

ca, elucidaremos a problemática urbana vivida por alguns cen-

tros contemporâneos, situando a América e o Brasil neste contex

to. A exposição findar-se-á com comentários de alguns futurólo

gos a respeito da cidade do amanhã.

DAS ALDEIAS RUDIMENTARES A CIDADE DO FUTURO

Â procura das raIzes da vida urbana, constat~

mos, por meio de Mumford(2), que toda história da humanidade,

desde que dela se tem conhecimento, só se processou, de fato,
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em cidades. Em reforço a esta assertiva, podemos verificar que

a própria palavra civilização deriva, em ultima instância, de

aiu itae , Logo, podemos destacar que civilização, grosso modo,

significa, pura e simplesmente, urbanização. Portanto, indagar

sobre a formação do processo urbano é investigar a origem das

cidades.

Detectar as primeiras formas de aglomerações

urbanas revela-se, entretanto, tarefa gigantesca. Como bem ob-

serv3 Gideon Sjob~~g(3), embora a urbanização em grande escala,

como se apresenta ho [e , data apenas de Uns 100 anos para cá, as

cidades germinaram aproximadamente a 5.500 anos. Por consegui~

te, na mesma linha de Sj~berg, Kingsley Davis(4), na tentativa

de estabelecer balizas, informa que, até 1850, não havia socie-

dade predominantemente urbana. Porem, em 1900, a Inglaterra era

a única a atingir tal status. Mal se passaram 82 anos e já no-

tamos que todas as nações industrializadas são altamente urbani

zadas, havendo possibilidade do processo acelerar-se de "modo

ainda mais rápido.

A literatura, por sua vez, mostra-se ampla e

exaustiva. Os estudiosos, em sua maioria, prendem-se a debates

minuciosos na espera de definira relação urbano-cidade, dando-

-lhes, quase sempre, uma visão unilateral, conforme a escola a

que pertencem. Para explicá-la, uns se uti lizam de esquemas ma

is simples, cuja contribuição fica restrita aos tipos de cid a-
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des(S), outros esboçam esquemas mais sofisticados, tornando-a
complexa, sobtetudo ã medida que diferenciam estágios no proce~
so de urbanização(6). A nosso ver, a atitude mais prudente a
seguir vai de encontro a Philip Hauser quando afirma que:

"un relato da emergênciada cídede grande, no contexto de
suas antecendentes,aima está por ser escrito, se real-
mente algum dia for documentado. Entretanto, a literatu-
ra disponível,certanente,fornece urnabase para indicar,
pelo mencs, os maiores fatores assccí.edosã emergência da
c; iI;:v'Jp e das naçoes '-:'::':b=-•.•.i.z~=s ~l::!ti vanente al.ta" (7)•

Assim, para o escopo desta tese, limitar-nos-
-emos a efetuar uma revisão do processo urbano, demarcando as
fases significativas para o aparecimento das cidades modernas.
Não é nosso propósito determo-nos nas querelas a respeito dos
quesitos essenciais para identificação de uma cidade. Realçar~
mos apenas as características marcantes de determinados .•.pe r i.o -

dos e as tranformações consideradas revolucionárias. Deste mo-
do, dentro do processo, destacaremos apenas períodos relevantes
como:

pré-história, compreendendo dois momentos, o pré -ur+
bano, assinalado pela "revolução agrícola" (8), e o
urbano, propriamente dito, no qual o aparecimento das
cidades se torna urna realidade graças ã "revolução ur
urbana" (9);
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.antiguidade , por mover o desenvolvimento de vida ur-

bana, através de civilizações, cujo poderio polític~

-econômico foi responsável pela fundação de ·cidades

ainda hoje presentes exemplificadas por Roma e Pa r.í s,

dentre outras ;

idade média, pelo ritmo de progresso inesperado das

cidades devido ao incremento do comércio;

idade moderna, marcada a pri~cípio, pela renascença

com a eclosão de um novo t.ipo de cultura .científica

e racionalista refletindo-se na vida das cidades, e

séculos depois com a revolução industrial, provocan-

do a universalização do processo urbano.

idade contemporânea, simbolizando a era aut omobd Lfs+

tica, a era nuclear e a deterioração da vida cidadi

na, onde a problemática urbana atinge o ápice e fi-

ca exigir a reconciliação do homem com o seu meio aro

biente.

A importância destes períodos requer comentá-

rios mais pormenorizados, o que faremos a seguir.

PR~-HISTORIA: PRENONCIOS DA VIDA URBANA

No início dos tempos, ou seja, no período pr~
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-urbano, antes da alfabetização, a humanidade encontrava-se em

completo estado de selvageria(lO). Constituía-se de grupos au-

to-suficientes e praticava uma. economia de caça, pesca e coleta

in natura, nao havendo excedentes para estocagem de alimentos.

Nessa sociedade primitiva desconhecia-se a es

pecialização de trabalho e a estratificação social. O arte sana

to, rudimentar, era feito ã base de pedras lascadas e ossos. Du

rante esse período, conhecido pelos arqueólogos como peleolíti~

co e mesolítico, 0 homem não chegou a formar agrupamentos fixos.

Nômade, mudava de lugar tão logo o solo se esgotasse.

Esse panorama alterou-se, no entanto, quando

mudanças de caráter econômico e científico se fizeram sentir no

Oriente Próximo. Seus efeitos foram tão profundos a ponto de

inaugurarem uma nova era: a do neolítico.

O nível de progresso material atingira um

grau de desenvolvimento surpreendente. O homem neolítico pas-

sou a dominar o meio ambiente como seus antecessores ainda nao

o haviam fe ito. As variações climáticas j á não eram catastrófi

cas e já não se morria por falta de recursos alimentícios. Es-

ta situação favorável decorria, sobretudo, devido as transforma

ções provocadas pela "revolução agrícola".

A agricultura foi, sem dúvida, o pivo de to-

da a revolução neolítica, pois motivou uma nova economia produ-

tora, que marcou a passagem de selvageria para a barbárie. O
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homem teve de aprender a observar o ciclo do crescimento das
plantas e a cultivar cereais, frutas e legumes. Para tanto,foi
preciso adequar métodos de cultivo e inventar novos instrumen-
tos, além de aprimorar os de pedra. Surgiam, deste modo, facas,
enxadas, foices, machados etc. Em complemento, a descoberta dà
utilização da argila permitiu o fábrico de diversos utensílios

... .em ceramaca.

o homem neolítico não se limitou a produzir a
lime~tos, transfo~ou-se também em criador e desenvolveu c pas-
toreio. Com o cultivo da terra e com a manutenção de reba
nhcs. estavam garantidas as fontes de alimentos, sendo ainda
possível aumentá-las para manter uma população crescente. Das
fibras ~egetais e das peles dos animais, provinham tecidos para
a confecção de roupas. Estas novas atividades modificaram a ar
ganização social, criando a divisão de trabalho e a cooperaçao
entre os grupos.

As novas idéias atingiram, de igual modo, o
sistema de construções e extendeu-se às moradias. Como agricu~
tor, o homem se fixou ao solo, preocupou-se em construir abri-
gos de pedra, barro, tijolo e de madeira (11). Aos poucos foi
reunindo-se em pequenas comunidades, originando as primeiras aI

. -
deias designadas pelos arqueólogos de prot.o+c í.dad es (Cf. Figura
.1) •

J. John Palen cita em seu trabalho(12) que a
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aldeia agrícola mais ant íç a até hoje descoberta foi Jarmo, na

regi~o de Curtisdão, no Iraque, onde viviam cerca de 150 pesso-

as. Pesquisas arqueológicas revelam-nos que a densidade demo-

gráfica de~sa região girava em torno de 10 habitantes por qu~

lômetro quadrado, não muito longe do que se apresenta hoje (13) •

Pequenas comunidades também foram encontradas

à oeste do Nilo e em Merinde (ao norte de Cairo). Nesta última

as palhoças ocupavam uma área de mais de 6 acres e dispunham-se

cesso semelhante ocorreu nos grandes vales do Indo e do Hwang
Ho.

A evolução do homem neolítico, no entanto, r~

dundaria em sério problema: de um lado, o aumento da população

exigia a expansão das fronteiras neolíticas, de outro, a econo-

mia auto-suficiente das aldeias tornava-se inadequada. Caracte

rizava-se, neste momento, um novo fenômeno denominado "revolu-
ção urbana" (14).

URBANIZAÇÃO: UM ACONTECIMENTO

o cotidiano do homem neolítico mais uma vez

via-se abalado por acontecimentos extraordinários, muito bem

sintetizados por Childe:

liA mitolc:gia,a rcda, o carro de boi, o burro de carga e o
barco a vela constituírama base de uma nova orqenízeçâo
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ecanânica. SEm ela os materiaisnovos ccntinuariam sen....
do artigosde luxo, os novos ofIcfos não funcionarian, e
os novos inventosseriam apenas canaUdérles"(15)•

Com estas invenções, rompia-se, no final do
neolítico, a idade dos metais. A partir de então assistimos a
uma mudança radical em proporçoes igualadas somente àquela ocor
rida posteriormente no século XVI, por ocasião das grandes des-
cobertas.

~prendendo como utilizar o metal! o homem. a-
lém de agricultor, pastor e criador tornou-se também artesão.
Uma nova divisão de trabalho se fez necessária e, por consegui~
te, resultou uma organização soc í.a l, mais complexa. Deste modo,
nasceram os primeiros núcleos urbanos, a fim de atender às ne-
cessidades de uma população em aumento, desenvolver o comércio
de matérias-primas e objetos de artesanatos, oferecer serviços
coletivos (como distribuição de água e de cereais) e providen-
ciar a construção de fortificações, templos e edifícios públi-
COSo As cidades ganharam dinamicidade e passaram a concentrar,

-cada vez mais, uma população urbana composta de artesãos, comer
ciantes, sacerdotes e funcionários (16).

Esta revolução urbana foi, sem dúvida, um mar
co fundamental a assinalar os últimos lampejos do neolítico. Seu
maior significado, além de estimular a formação de cidades, es-
tá em ter propiciado a eclosão de elementos-chaves, que deram ã
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humanidade um novo curso. Umdeles prende-se à invenção do a1-

fabeto, o qual popularizou a escrita, a fim de facilitar o re-

gistro dos negócios efetuados na cidade, surgindo logo atrás a

cunhagem de. moedas no emprego das transações comerciais; e ou-

tro, refere-se a expansão dos povos. Portanto, com a idade dos

metais, dava-se a passagem da pré-história para a história. Gra

ças a evolução adquirida, embora não tenha ocorrido ao mesmotem

po no mundo todo, o homempenetrava na civilização. Física é.

mentalmente preparado, não ficou restrito ao seu lugar de ori-

gemo Das reç í ôe s da E.sia, onde houbegrande aumento popu1acio-

na1, irradiou-se em direção à Europa divulga.ndo e aperfeiçoando

seu aprendizado.

Em síntese, no período p>ré-histórico, nao nos

é lícito falar de formas urbanísticas com os car âc+e re s que ho-

je lhe atribuímos. Todavia este é o período que se caracteri-

za pelo primeiro sopro de vida intelectual e técnica de humani-

dade. ~ nele que estão as raízes das formas ou traçados que f~

ram largamente ampliados ou alterados através dos tempos. En-

fim, é o período em que encontramos as primeiras analogias
,..
as

formas ··ora existentes.

A ANTIGUIDADE E AS P~IMEIRAS CIDADES

Do exposto, fica-nos evidente que a revolução

urbana, muito mais profunda se comparada à agrícola, não perma-
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neceu limitada às alterações dos meios de subsistência. Uma de

finição mais precisa de seu significado poderá ser encontrada

em John Palen, o qual a descreve como:

"um J?rocessoaninentanentesocial,uma expressão mais da
mudança da interaçãodo honem can seus iguais,do que sua
interaçãocan o embí.ente"(17).

Portanto, se indagarmos o passado, averiguare

mos que esta explosão urbana, ao romper em uma região, .estabele

xos de cultura. A cidade antiga, em contraste com a proto-cida

de neolítica,já se apresentava com uma estrutura onde a religi

ão, o estado e outras instituições obtinham posições relevan-

tesi onde o domínio da escrita, da contabilidade e da utiliza-

ção dos metais tornara-se comum; onde a arte ficou mais refina-

da e a ciência evoluiu; onde o comércio e a indústria tivera.m

impulso e a burocracia seu papel.

A instauração dessa nova ordem não se deu em

mesmo grau nas diversas partes do mundo então habitado. Ela se

fez verificar, primeiramente, guardando as pecularidades de ca-

da local, em quatro áreas aluvionais: Mesopotamia, Egito, índia

e China. ~ nesta região que deparamos com as primeiras cidades.

Pela época 3.000 a.C., a História já registra

va mesopotamios e egípcios agrupados em vastas cidades que, em
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conceito atual, não passariam de pequenas aldeias. Na verdade,

John Pa1en'(18) relata que, em termos de dimensão, tais cidades

eram apenas 10 vezes maiores que as aldeias neolíticas preceden

teso Babilônia, por exemplo, possuía 8,2 km2(19). Ur, entre o

Tigre e Eufrates, era a maior cidade da Mesopotamia e ocupava,

no entanto, uma área de 90 hectares, com uma população de 24.000

habitantes, enquando a média oscilava de 2.000 a 20.000(20).

Segundo as probabilidades de Haw1ey(21), estes núcleos urbanos

representavam cerca de 3 a 4% de toda a população da época., es"""

timadapor volta de 200.000 habitantes (22). Esses dados faz-

-nos entrever que:

"a cidadepré-industrialera uma ilha urbana no meio de um
mar rural"(23).

Feitas estas considerações podemos efetuaJt

uma análise das principais cidades das regiões a1uvionais, re-

giões estas conhecidas também como "crescente fértil".

MESOPOTÂMIA E EGITO

A Mesopotâmia localizada entre o Tigre e o

Eufrates, foi propiciada por um solo fértil e por um suprimento

de água ideal. Encontrava-se em região de cruzamento de estra-

das, cujo contacto com outros povos favoreceu a evolução de su-

as cidades. Estas, de modo geral, assemelhavam-se tanto do po~

to-de-vista cultural como técnico.
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Caracterizada por uma história política bas-
tante faccionada, foi durante a ocupação dos primeiros povos,
denominados sumérios (3.000 a.C.), que surgiram as primeiras ci
dades-estados, ou seja, Ur, Uruk, Lagash.

Foi, porém, no decorrer do ano 3.000 a.C.,
quando instalaram-se na Acad povos oriundos do deserto da si-
ria, que surgiu a mais legendária das cidades dessa época: Babi
lônia. De acordo com o historiador grego Heródoto, ela era i-
mcns~. o ona l a s s Lm a dp.sr.rt:~vp.ll:

"(Babilênia) está situada numa
vasta planície, é tcrla
retangular e sua 1:elezasimétrica
não tem rival entre
as cidades por nós conhecidas.
Um largo e profundo fosso
cheio de água circunda a
cidade inteira aos pés da
muralha (-). Esta muralha
protege a cidade
à guisa de couraça;
interiormente ergue-se uma segurrla
muralha, mais estreita, porém .
não menos possante
que a prirreira.
.A cidade ccmpõe-se de duas partes,
pois corta-se ao meio um rio
chanedo Eufrates"(•••)(24)•
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Por volta de 2.000 a.C.,os assírios, novos in

vasores da Mesopotâmia, davam origem a outras cidades, como Ní-

nive e Korsabad (Figura 2).

Notamos, no entanto, que na formação das cid a

des mesopotâmicas as condições naturais imperavam acima de qual

quer outro fator. Quando sempre instalavam-nas ao longo do cur

so dos rios Tigre e Eufrates, orientando-as conforme a direção

do vento, o que veio originar um eixo de localização nordeste~

+su dc st e •

Concomitante ã urbanização da Mesopotâmia, o

vale do Nilo também se destacava. Segundo os documentos egí~

cios, em 3.100 a.C. já existiam comunidades urbanas ao longo do

Nilo (25), as quais refletiam o despotismo dos re í.s-r+s ae-cedot.e s .

Seus palácios, templos e monumentos eram símbolos da opressao

dos poderosos sobre um povo oprimido "cuja moradia não deixou

sequer vestígios de sua efêmera e miserável existência" (26). De

fato, o fator religião predominou em toda a orientação das cida

des egípcias, cujo planejamento rudimentar, elaborado pelos sa-

cerdotes, baseava-se nos pontos cardeais .

.Além da religião, a configuração Mesopotâmia

também exerceu grande influência. A fertilidade do Nilo, levou

os egípcios a se agruparem ao longo deste e suas enchentes pe-

riódicas obrigavam a população a construírem de modo a se prec~

verem da água. A natureza impôs, portanto, um tipo de aqLome ra
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ção retangular e geometricamente definida. Ainda um outro as-
pecto a ser considerado, nesta análise abrangente sobre a disp~
sição das cidades egípcias, é o do clima que, por causa do ca-
lor e luminosidade excessivos, determinava uma orientação nor~
te-sul ou leste-oeste.

Contemporânea às civilizações da Mesopotâmia
e do Egito, duas outras, beirinhas aos rios, sofriam, de igual
modo, reflexos do processo de urbanização, embora de forma mais
lenta. Eram as civilizações ::'0 rio !ndo e :10 Amarelo.

ÍNDIA E CHINA

No tocante à comunidade que se desenvolveu às
margens do rio Indo, pelas ruínas encontradas, temos notícias
de duas cidades provavelmente muito importantes; Harapa e Mote!!.
johara. Tudo indica que as populações dessas cidades construí-
ram canais de irrigação, plantavam trigo e cevada; criavam bois
e camelos, estocavam suas colheitas em celeiro controlados pelo
governo. Seus artesãos faziam colares, braceletes e .
com pedras preciosas.

Quanto à vida urbana na China, esta

brincos

surgiu.
muito mais tarde, pois a economia baseava-se na agricultura, r~
sultando uma população rural de nove décimos do total. Apesar
deste aspecto, apareceu no Vale do Rio Amarelo algumas cidades,
nas quais ,se fizeram notar uma população composta de sacerdo-
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tes, soldados, artesãos e mercadores. Todavia elas representam

apenas pequenos exemplos de urbanização chineza.

Este breve enfoque das civilizações desenvol-

vidos ã be~ra dos grandes rios, vem demonstrar-nos, sobretudo,a

importância dos fatores ambientais na formação das primeiras c í,

dades. John Palen chega mesmo a afirmar que:

"a históriade urnacidade pode ser consideradaa história
das tentativasdo hanernde diminuir o impactodos fatores

Fora das regiões aluvionais, as comunidades

urbanas existentes também testemunham as palavras de Palen. Ve

mos, pois, as disposições das cidades na Palestina, Síria e Anã

tólia efetuadas conforme a situação das costas, dos vales ou das

montanhas.

Apesar das formas urbanas citadas, um estudo

mais acurado revela-nos, entretanto, que a maturidade da vida

uroana no ocidente chega mesmo na época do poderio greco-roma-

no.

Estas novas culturas, representando a fusão

do ocidente com o oriente, deram ã vida humana um novo sentido.

A religião deixou de ser o centro convergente do interesse do

homem, como ocorria na Mesopotâmia e no Egito. O estado, a paE
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tir de então, colocou-se acima da religião e o poderio dos sa-
cerdotes caia por terra. Concomitante a estas mudanças, a for-
ma de pensamento também sofria transformações. As novas dire-
trizes de filosofia do homem ocidental adquiriam um novo aspec-
to:

"os ideais de lil:erdadehumana e o interessepelo bem-és
tar do hanem cano indivíduo sobrepujaramo despotisno e
o coletivismodo VeJho Or.íentePrôxímo"(28) •

Inseridas ne st,c cont.ext o , emE:x':l ;lat-:: as cLdade s

greco-romanas.

GRÉCIA E ROMA

Foi no desenvolver dos tempos homéricos que a
vida urbana começou a florescer na Gré~ia. À medida que surgiu
a necessidade de um ponto comum para maior contacto entre os mem
bros da comunidade, as "pô Lí.s" (cidades) multiplicavam-se. Qua
se sempre surgiam em lugares reservados para refúgio, em caso
de perigo, para edificação de templos ou para moradia dos che-
fes. Ficavam à pequena distância da costa e, de preferência,em
um local elevado. Por esta razão, foram denominadas ainda de
"Acrópole", ou seja, cidade alta, em torno da qual se erguiam
muralhas, pois tinham em mente a defesa militar. À beira da a-
crópole, reuniam-se pequenos negociantes estrangeiros e lavrado
res que procuravam vender seus excedentes, originando o merca-
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do, ao qual deram o nome de "j\gora"~ Dele partiam .caminhos que

iam dar nas propriedades. Os edifícios importantes situavam-se

dentro dos muros das cidades, enquanto as casas, exceção feita

aos ricos e grandes personalidades, encontravam-se fora dos mu-

ros.

Nos fins dos tempos homéricos, estes núcleos

com características fortemente urbanas tornar-se-iam os embri-

oes dos grandes aglomerados do futuro, cujo exemplo mais signi-

fiC2.ti~.t~ foi .?'...tenas.

enses partiam do porto de P ireu em forma de xadres, se bem que

regulares. Contudo longe dos templos as ruas eram sujas e es.--
\

treitas (Cf. Figura 3).

De modo geral, as cidades gregas possuíam a

mesma configuração e eram pequenas. Filósofos gregos, como PIa

tão e Aristóteles, achavam que a qualidade de governo relacion~

va-se com o tamanho da cidade. A cidade ideal para Platão dev~

ria ter uma média de 5.040 cidadãos, pois "facilitaria os cálcu

los para a paz e para a guerra, para todos os contratos e tran-

sações, inclusive impostos e divisões de terras" (30)•

Outro fator de limitação para o crescimento

das cidades gregas advinhada política de criar colônias para

às quais eram canalizadas as migrações.

A fase de explendor das cidades antigas, toda
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via, deu--se na época dos Césares. O desenvolvimento da tecnolo

gia e uma organização social avançada permitiu aos romanos fun-

darem um império, onde várias cidades possuíam mais de 200.000

habitantes, quando a população total era de 250 milhoes(3l). Ci

dades grandes, como estas do império romano, sô seriam vistas

novamente no século XIX.

Como os gregos, os romanos também aplicam um

planejamento limitado, restringindo-se, na verdade, aos centros

das cidades. Fora das vias principais" que conduziam ~~ centro,

havia apenas um labirinto de vielas estreitas e tortuosas, onde

apareciam casebres para abrigar a população. Para os romanos

prévilegiados, foram" construídos os banhos públicos e requinta-

das praças. Porém, a expansão das cidades colocou fim aos ve-

lhos muros e os reconstruíram englobando os edifícios estabele-

cidos nas periferias.

Um sistema de aquedutos transportava água do-

ce para a população urbana, cujas ruínas demonstram o elevadís-

simo nível de engenharia e construção. Roma (Cf. Figura 4),prin- -
cipal ma rco desse tempo, dispunha de um sofisticado sistema de

esgotos.

Os romanos, em sua grande expansão, levavam

seus conhecimentos urbanísticos e implantavam em cada acampameg

to militar os gérmens de uma futura cidade. Estes acampamentos

possuíam forma retangular, com um portão de cada lado. No cen-
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tro, havia o fórum, quase sempre contendo o mercado, o coliseu

e os edifícios municipais. Com o declínio do império romano e~

tas localidades ficaram isoladas e tiveram de criar condições

para sobreviverem.

IDADE MtDIA: UM ENlRAVE AO DESENVOLVIMENTO URBANO

No início do feudalismo, devido à fragmenta-

ção do império romano e às invasões bárbaras, que se deram apa~

tir do século 111, no mundn ocid~ntRl - R~ridades se

Enquanto a paz e a ordem imposta pelos romanos à Europa favor~-

ciam o desenvolvimento de grandes centros urbanos, as guerras,

o desfacelamento do poder político entre infinitos chefes loca-

is, anarquias sociais, tudo, enfim, tornava impossível cidades

como outrora. Estudiosos desse período (32) faz-nos ver que a

civilização da Idade Média é essencialmente rural, a ponto de o

poder político passar da cidade para o castelo rural.

Apesar do abandono, algumas cidades sobrevive

ram com populações reduzidíssimas sob o controle dos bispos que

passaram a exercer o poder secular, além de religioso. Eram

nessas "cidades episcopais" que encontramos o verdadeiro senti-

do de oivitas em pleno século IX(33), quando os .centros urbanos

já haviam perdido a maior parte de suas funções. Saalman foi

bastante expressivo ao afirmar:
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"Os carolín:Jeosusavan as antigas cidades como habitação,
cano fortalezade cnde podian controlaros campos em vol-
ta. O que restava da velha cidade, os muros, os edifíci
os, eram úteis porque já existian,um legado oonveniente
de ortra era" (34)

Esta situação, contudo, alterou-se no século
XI, com o fim das invasões. Os árabes, embora temporariamente,
penetraram na Península Ibérica ,os normandos fixavam-se na Ror
mandia, os Húngaros se instalavam no Danúbi~ e os restantes dos
Lnvaaor ca t.r anf ormem-es e em dgricultores e seí1entki:rios,'A ordem
social e política novamente foram reestabelecidas ea circula-
ção de pessoas e mercadorias por terra e por água reiniciaram-
-se. O comércio foi retomado e a vida urbana reaparecia outra
vez.

~ interessante notar que, à medida que o co-
mércio se intensificava, a vida urbana ressurgia ao longo das
costas, à margem dos rios e nas confluências de vias naturais.
Aos poucos, o comércio realizado fora dos muros da cidades, so-
mava-se ao aparecimento das feiras, formando uma espécie de su-
búrbios medievais, os quais, mais tarde, foram incorporados •.as
cidades.

De acordo com Henri Pirenne(35) houve um ver-

dadeiro ressurgimento das cidades antigas seguidas, paralelamen
te I de novas ditadas por condições econômicas diferentes daque-
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las dos tempos romanos. Apareciam, deste modo, centros urbanos
nas regiões do mar Bático, no mar do Norte, no canal da Mancha,
graças às grandes vias comerciais fixadas nesses locais. Os
Países-Baixos e a Alemanha setentrional salientavam ....se por um c~
mércio tão ativo quanto o fora os países do Mediterrâneo em ép~
cas anteriores. A maioria dessas cidades escondia-se sob a pr~
teção militar do castelo murado ou sob a proteção moral de uma
abadia. O desenvolvimento delas era espontâneo, segundo as ne-
cessidades do momento e a configuração da topografia local.

A Idade Média, a partir do .sâcu Lo XII, carac
terizou-se, no entanto, por um período de criação urbana inten-
sa. Algumas cidades surgiam por meio de cartas de fundação, e!!.
quanto outras eram edificadas por decretação de planos. Entre-
tanto, estes eram fiéis ao sistema de tabuleiro herdado pelos
romanos, nao considerando as irregularidades do solo e do cli-
ma.' Desconheciam a simetria e dispunham-se conforme a necessi-
dade. Apesar dos beios monumentos góticos que caracterizariam
o fim da era medieval, a falta de regularidade nos traçados, o
ar, a luminosidade, o espaço restringiam-se às muralhas dos cas
t.e Lo s ,

IDADE MODERNA E AS NOVAS CIDADES

11:no período denominado Renascença, um verda-
deiro retorno à antiguidade clássica helênica, que observamos
~.-.
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um renovar cultural, social e religioso, inaugurando, portanto,
uma nova fase urbanística. A partir deste momento, fica-nos e-
vidente uma certa distinção do modo de vida urbano e rural. Os
habitantes das cidades passaram a reivindicar um maior conforto,
exigindo água, luz, ruas bem traçadas, espaços e jardins. Aes
tética e a beleza tornaram-se fatores preponderantes na cidade
renascentista.

Esta noção de bed eza urbana iniciou-se na Itá
lia, no século XV, a qual foi substituída mais tarde f2la Fran-
ça, cuj a arquitetura inspiraria toda a Europa do século XVIII.

As praças surgiam em grandes quantidades, das
quais são famosas a de são Pedro, em Roma, a de são Marcos, em
Veneza, e de Real, em Paris. Os traçados radio-concêntricos g~
nhavam a preferência.

Em termos de arte, ao estilo renascentista, ~
crescentou-se o barroco, cujos traços exuberantes deram às cida
desriqueza decorativa e movimento. são exemplos Versalhes e
Vedôme, entre outras.

A estas cidades clássicas e artísticas, agra-
dáveis à vista, nao demoraria, no entanto, o aparecimento de u-
ma paisagem totalmente cont.rastran t.e, Por volta d a segunda met~
de do século XVIII, o progresso da técnica aplicado à indústria
introduziram um novo conceito urbanístico. O pivor das trans-
formações foi a revolução industrial e o berço, a Inglaterra.As
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alterações decorrentes foram profundas em todos os sentidos: as

sistimos a passagem da sociedade rural para0 industrial, a mu-

dança do trabalho artesanal para o assalariado, a utilização da

ene rçí a a vapor à humana.

Estes elementos inovadores foram, portanto,

fundamentais no tocante à aceleração da produtividade agrícola

e da tecnologia industrial, que, por sua vez, originam a cidade

industrial. A partir de então, fábricas e população passaram à

faze~ parte do CO~?osto citadino. Exemplos calamitosos ccmeça-

ram a surgir, como o de Manchéstéi, Stockport e Cromford. Cida

des em que a invenção das máquinas provocou inclusive reaçoes

violentas por parte dos artesãos, duramente prejudicados (36).

No século XIX, intensificou a difusão da revo

lução industrial na Europa: Bélgica, França, Alemanha, Itália,

Rússia, América: EstadosUnidosi e ~sia: Japão. Em toda parte,

porém, presenciamos a existência de um mesmo denominador comum:

uma grande concentração populacional do núcleo urbano.

Como podemos depreender, dava-se aos poucos o

fenômeno de universalização do processo urbano. A cidade res-

trita a 5 km de extensão a partir do centro, limitada em sua e~

pansão vertical, sofria em fins do século XIX profundas altera-

ções. O telefone, o bonde, o metrô, o elevador e, com maior

força, o automóvel, fizeram com que a cidade se polarizasse e

emergisse como metrópole (37)•
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Um aspecto negativo, entretanto, não se fazia

notar de imediato, mas traria sérias conseqüências no futuro.

Sem nenhuma legislação apropriada, as indüstrias instalavam-se

em qualquer parte. Não se preocupavam em ter~os de poluição,f~

maça, mal odor etc. Neste aspecto, regrediram, pois o homem me

dieval já havia estabelecido-zonig, procurando reunir certas a-

tividades semelhantes em um mesmo quarteirão. No final do sécu

lo XIX, quando despertaram, o mal já se fazia sentir não só em

termos de natureza. mas, de igual modo, social e político. Re ....

giões· superpovoadas eram sinônimas de m ísêr í.a e de revolta. As

medidas governamentais não alcançavam grandes resultados. A si

tuação tornava-se cada vez mais crônica.

IDADE CONTEMPORÂNEA E A ESTRUTURA URBANA ATUAL

Com o melhoramento dos transportes e dos mei-

os de comunicação, a nova tendência do século XX é· canalizada

para um movimento centríf~go, isto é, descentralizar população

e atividades econômicas para a periferia, na tentativa de des-

congestionar o centro da cidade.

Esta forma de expansão transcede as demarca-

ções políticas ou históricas,gerando uma nova realidade urbana:

as áreas metropolitanas (38), cuja evolução resulta nas famosas

megalópes(39). Portanto, nesse sentido de aliviar o centro his

tórico, dispersando a população para áreas adjacentes a este,
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as atividades econômicas como comêrcio, serviços também

são incluídas no movimento. Como exemplo deste tipo de descen-

tralização aparecem os shopping-centers, os quais diminuem opa

pelhegemônico do centro (40).

o .atual estágio do processo urbano encontra-

-se em um grau de complexidade tão elevado, que requer leis e

planejamentos específicos para o uso e controle da expansao do

solo. Cada vez mais é preciso demarcar zonas para fun~ões res!

denc í.a í.s , come rc í.a.l s e industri ais .

cológicos que revalorizem e procurem sanar os males causados ao

meio ambiente. Enfim, as metrópoles do século XX carecem de me

didas que devolvam ao cidadão urbano a qualidade de vida a mui-

to perdida.

Estas considerações feitas sao faci lmente

constatadas se pararmos para observar o mundo atual: Europa, Â-

sia, América são exemplos dos efeitos da rápida urbanização. As

cidades são caEac~erizadas por um número ascendente de fave--

1 (41) '1 ~ . • b Lriad d ....as , Vl as operarlas, servlços ur anos lna equa os, pesslffio

sistema de infra-estrutura, alta taxa de densidade populacional,

educação e recreação deficientes; insuficiência de serviços co-

merciais e de mercado etc.

Diante .desta realidade, na tentativa de mini-

mizar os problemas ambientais, os governos vêm intervindo no

sentido de preservar a qualidade de vida dos locais - altamente
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urbanizados. Nações onde o governo exerce grande controle nas

áreas municipais, como na Inglaterra e nos Países Escandinavos,

têm dado resultados satisf atórios. .Já onde o sistema federal

permite maior autonomia local, como nos Estados Unidos, o mal

urbano ainda se evidencia, visível nos congestionamentos diá-

rios e no aumento de submoradias. Quanto aos países subdesen-

volvidos, embora cientes da necessidade de planejamentos urba-

nos, não conseguem uma conciliação devido às leis divergentes 1

rápido crescimento populacional e altos índices de migrações

c ampo -c id ad e •

Estas noçoes gerais, compiladas com o propÕs.!

to de demonstrarmos o contexto em que se insere a maioria das

cidades do século XX, serve-nos de preâmbulo para justificarmos

as atitudes tomadas por alguns países procurando equacionar os

problemas urbanos.

INGLATERRA

Dos ingleses, dentre os planejadores de reno-

me; nossa atenção recai em Ebenezer Howard(42) cujas formula-

ções serviram de inspiração a vários países como Estados Unidos

e Brasil. Howard propunha a criação de cidades-jardins, sendo

a primeira construída em Letchworth, 1903, a 32 milhas de Lon-

dres. Seu plano consistia de uma praça circular central algu-

mas ruas concêntricas e algumas radiais. A cada anel de casa
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deveria seguir um de jardins, tornando a natureza um fator pre-

ponderantenos centros urbanos. A população ideal deveria ser

de 32.000 habitantes (Cf. Figura 5).

As idéias de Howard foram bem aceitas pelas

pessoas de poder aquisitivo alto, cujos bairros passaram a imi-

tar os moldes das cidades-jardins.

Atualmente, os projetistas ingleses têm dado

muita preferência pela estrutura linear urbana e a estrutura ce

unidade de vizinhança são valorizados(43).

ESTAJX)S UNIDOS

Em termos de inovação, a proposta norte-ameri

cana mais significativa surgiu comClarence Stein e Henry

Wright (44), em 1928. Eles projetaram a cidade de Radbum, na qual

as superquadras exercem um papel fundamental. As moradias pos-

suem as fachadas voltadas para o interior das quadras, onde há

pátios internos composto de vegetação, água e caminhos para pe-

destres.Aos· pedestres são destinados as vias dentro das supeE.

quadras, enquanto aos automóveis ficam as ruas que a circundam.

Deste modo, pessoas e carros não se encontram, eliminando-se os

acidentes. ~interessante notar que idéia semelhante foi usada

no planejamento urbano de Brasília.

Hoje em dia, a tendência, comum nos Estados
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Unidos ,é a de implantação de "cidades satélites de metrópoles
congestionadas" (44), como Park Forest South, em Illinois; Saint

Charles, em Maryland; San Anton~o Ranch, no Texas.
e.

AMERICA LATINA

Do passado histórico, o surgimento urbano da

América Latina reporta-se a época dos maias e dos astecas. Des

,se tempo, encontramos núcleos 'urbanos avançados como: Tical, na

Guatemala, que abrangia cerca de 6,2 milhas; e Teotihuacán, ho-
je cidade do México (45).

De mddo geral, e de acordo com Richard M. Mor
se (46), a história urbana da América Latina pode ser analisada

em duas partes. Na primeira, período colonial, caracteriza~se
por uma fase centrífuga, isto é, a era em que dos centros urba-, "

nos saíam os desbravadores dO interior. Praticamente, este e

um momento onde o rural predomina sobre o urbano. Na segunda
parte, j á averiguamos um movimento centrípeto, sobretudo a par-

I" tir de 1940. São~nos prova as migrações campo-cidade e a'proli

feração das 'favelas e a inúmeras vilas em misérias(47). Porém,

o crescimento rápido de muitas cidades importantes da América

Latina tem sido constantes desde o fim do século XIX. Do desen

volvimento urbano de suas cidades, são Paulo.é a que mais ilus-

I.

, ,

,'trao ponto de arrancada para uma grande metrópole.
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EVOWÇXo URBANA NO BRASIL

Mui to embora nos preocupamos em realçar o pro

cesso de urbanização como um fenâmeno de âmbito universal, ne-

cessário se faz salientar que em cada país, bem como nas dife-

rentes regiões dos respectivos territórios, tal processo apre-

senta-se com definições próprias. Esta situação é umà decorrên

cia, sobremaneira, dos recursos disponíveis, ~~ forma de povoa-

mento, das circunstâncias históricas, enfim, do grau de desen-

volvimento característico do local.

Assim retratada a .questão, podemos demonstrar

que o processo brasileiro, ao 'longo de sua evolução histórica,

permite-nos identificar alguns marcos bem definidos, os quais

enfocaremos a seguir.

Pep~odo Colonial

..
Os primeiros embriões de nossas cidades encon

tram-se representadas por um pequeno número de feitorias espa-

lhadas pela costa brasileira. Modestos como aglomerados urba

nos, não chegaram nem mesmo a serem adroitidos como ponto de iní

cio da urbanização no Brasil. Este atributo coube ao momento

em que se instituiu o regime de capitanias hereditárias (1532),
quando surgiram, oficialmente, as primeiras vilas e cidades. Da

tam, então, desta época o aparecimento de 14 .~ilas, destacando-

-se dentre elas: são Vicente (1532); Porto Seguro (1535),Ilhéus
(1536) e Olinda (1537). Em seguida, estabeleciam-se três cida-
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des: Salvador (1549), Rio de Janeiro (1565) e Fi1ipêia de Nossa

Senhora das Neves (1585 -.-.atual João Pessoa) •

Um rápido exame sobre a localização dessas vi

las e cida~es faz-nos inferir, de imediato, a ocorrªncia de um

denominador comum, ou sej a, a posição marítima. Exceção feita

a são Paulo (1554), que se deu no planalto. Historiadores (48) ,/.

ao justificarem a predominância de aglomerados urbanos nessa

faixa, fazem-no afirmando que, de um lado, eram movidos pela ne

cessidade de contc~tos freqüentes com a metrópole; e, de outro,
I pelos diversos obstáculos apresentados ao colonizador ao se a-

fastar da costa, tais como as escarpas do planalto, as flores-

tas, os índios etc.

Apesar das dificuldades existentes, verifica-

mos que no século XVII, mais 37 vilas e 4 cidades somaram-se às

existentes, das quais lembramos ..Sao Luis do Maranhão (1612) ,No~

sa Senhora do Belém (1616) e Olinda (1672).

Se observarmos mais atentamente, notaremos,

neste século, uma penetração maior pelo planalto, originando o

aparecimento de vilas conhecidas como "boca de sertões", corres

pondendo hoje as cidades como: Curitiba, Sorocaba, Itu, Jundiaí

e outras.

Já se verificava, nessa época, o despertar do

território paulista como destacada área de concentração urbana,

pois; apesar'de não possuir ainda uma cidade, já tinha cerca de
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16 vilas. Logo a seguir, posicionavam~se a Bahia 'com 12 vilas
e 1 cidade e o Rio de Janeiro com 6 vilas e 1 cidade(49).

o ponto máximo da urbanização colonial deu-
se, todavia, no século XVIII, quando averiguamos, inclusive, um
afastamento do movimento urbanístico da orla litorânea. Os fa~
tores propiciadores de tal fato Lf.q arn+se ã ação dos bandeiran ....
tes, a expansão pastorial no nordeste, ã ação dos missionários
no Amazonas, ao militarismo no sul e, em especial, ao desloca~'
mento do eixo sóc:io-econômico do nordeste para o sudoeste, em
conseqfiência do ciclo da mineração. Fernando de Azevedo consi-
dera ainda a formação de umar nov a classe burguesa, ansiosa de
domínio e j á bastante forte para enfrentar o exc'Lu sLv í.smo das
famílias donas de terra(50).

Ao se encerrar o período colonial, o Brasil
encontrava-se, praticamente, com o saldo urbanístico apresenta-
do no Tabela 1.

TABELA 1. Nútne'rO'de Vilas e Cid'ades 'pOr Região:' periôdo
,Colonial.

,REGIÃO VILAS .CIDADES
.'

INorte 20 1
Nordeste 100 5
fudoeste 69 4

,Cent.zo-Oest;e. , .7 , ' . ,I.

segue
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Os resultados deste quadro levam-nos a conclu

ir que os homens coloniais preferiam o campo ã cidade. Corno bem

se expressou Saint-Hilaire, "em toda a cidade do interior do

Brasil a maioria das casas fica fechada durante a semana, só

sendo habitada nos domingos e dias de festas" (51). Este costu-

me explica-se, sobretudo, pelo sistema de povoamento brasileiro

(sesmarias)e pelo tipo de atividades econômicas da época (eng~

nhos e criação), sendo que a mineração foi exceção.

Encaminhando a análise para o ponto-de--vista

arquitetônico, é fácil perceber que p:çedominavam nas vilas e ci

dades ruas semelhantes, estreitas, casas térreas e sobrados er-

guidos sobre o alinhamento das ruas públicas e sobre os limites

laterais do terreno. Este modismo do período colonial refletia

simplesmente, a herança ibérica, onde predominava o estilo me-

dieval renascentista.

Nestor Goulart, em seu estudo sobre a arquit~

tura urbana no Brasil colonial, no qual faz um paralelo entre

escravidão e baixo nível tecnológico efetua o seguinte relato:
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"Insuficientespara resolverentais problemas de medo sa....
tisfarorio, sem auxílio extemo, nossas formaçôas urbanas
eran, por isso mesno, 11mita::'lasem suas dimensCes, apoian
do-se largamenteno muru:beuropeu e no mundo rural cí.rcun
dante, das quais eran quase sempre urnadecoxrêncã.adire....
t ,,'(52)a .

Durante o império, esta situação, no entanto,
sofreria algumas transformações.

Aspectos Urbantsticos dosécuZo XIX

No início do século XIX, a vinda de imí~rantes
no Brasil encrementou, com novos hábitos, a vida citadina.A
vinda da missão francesa foi fundamental para a arquitetura ur-
bana. Difundindo o estilo neo-clássico, estimulou construções
mais refinadas com grande predomínio de colunas, escadarias,
frontões de pedra, cujo exemplo é o Palácio .de petrõpolis(53).
Com a fundação da Academia de Belas Artes, surgia um novo tipo
de residência, originando as casas de porões altos. Os primei-
ros passeios começavam a surgir e os jardins, ã moda européia,
davam à paisagem um toque diferente.

Tão "logo se deu a independência, os núcleos
urbanos se intensificaram, resultando a transformação de várias'
vilas em cidades. Dentre eias, citamos, afim de exemplif ica-
ção, Porto Alegre, Recife, Ouro Preto e Natal.

Foi, todavia, na segunda metade do século XIX
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que a vida urbana brasileira adquiriu peso.

A abolição da escravidão, a vinda de emigran~

tes europeus, o trabalho remunerado, o aperfeiçoamento de téc-

nicas const.rutivas, foram alguns· dos fatores-chaves deste peri~

do. Mas, foi o fenômeno de modernização do Brasil, muito bem

enfocado por Richard Grahan, a tônica de todo o movimento tendo

a Grã-Bretanha na preeminência dos assuntos brasileiros. Gi1ber

to Freyre(54) chama-nos a atenção da influência inglesa, inc1u-

sive, no uso de p~lhetas, monóculos, guarda~chuvas e bengalas.

:t: nesse clima que transformações sócio-econô-

micas se verificam, moldando a mentalidade brasileira e refle-

tindo no modo de habitar. As cidades ganharam serviços de in-

fra-:estrutura, como água, esgoto e i.1uminação embora se utiliza

zassem de equipamentos importados. A paisagem modificava-se

com casas urbanas edificadas longe das laterais do terreno, cer

cadas de jardim.

o principal agente modificador foi o incremen

to.da produção cafeeira, em especial a partir de 1870, concen-

trando-se principalmente em são Paulo. Intimamente ligado ao

desenvolvimento cafeeiro, dava-se a modernização dos transpor-
t "d l' h f'" l' Lnt.er Lo Ld t; 1(55)es,or~g~nan o ~n as erreas a ~gar o ~n er~or ao ~ ora

e linhas de navegação nos grandes rios. Estes novos elementos

favoreceram o aparecimento de um grande número de aglomerados

urbanos.
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Com urna situação financeira favorável, os pr~
prietários mais abastados recorriam âs técnicas mais avançadas ,
alterando o aspecto uniforme das residências, típico da fase co

lonial.

Século XX: Fase Revoluc-ionâx-ia

Nestor Goulart, ao se referir ao século xx,
fez as seguintes consideraç6es:

blica néo serian suficientespara -que·opafs alcançasse
rapidanente cmsideraç6es de valorizaçãJ ou melhoria de
padrões de máo-de-obra 00 para que se transfonnasse a es-
t:ruturaeconêní.ca iniciancb-se a instalação irrlustrial.
Para isso, seria necessário aguardar o :impactoda primei-
ra guerra mundial"(56) •

Na verdade, apesar de algumas inovações corno
casas ajardinadas, vilas operárias e edificios comerciais, note
mos ainda um apego muito forte aos moldes tradicionais, nos pr!
meiros anos do século XX.

As casas ajardinadas de porões altos, corno as
dos bairros de Higienópolis e Campos Elíseos, em são Paulo, e
os da zona sul no Rio de Janeiro, constituem exemplos da sirnbi~
se chácaras e sobrados que marcaram a época. ·As casas popula-
res, também reservando caracteres peculiares, davam inicio à

formação das "vilas" ou cortiços, corno a do Bexiga em são Paulo.
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Foi, no entanto, com odesenvo1v~ento da in-
dústria e a diversificação da produção rural, entre al<;t e a 2~
Guerra Mundial, que ocorreram transformaçÕes significativas.

"f': a éPoca do apareclirentodos 'arranha-céus,com a vertica
Lízaçêo cb crescimentourbano nas áreas centrais das gran
des cidades e também da multiplicaçãO, na periferia, dos
grandes bairros proletários para accmcdaçêo das classes
menos favorecidas. Su:rgiranainda os bairros jardins,pa
ra as classes mais abastadas, cornos edifícios afastados
obrigatoriamentedos limites dos lotes"(57)•

O.perlodo que entremia 1940 a 1960 signifi-
'!f)cou, enf im, a fase de intensa industriéilização e urbanização p~
ra o Brasil. O avanço técnico e econômico propiciaram mudanças
sociais. O crescimento e a concentração demográfica fizeram a-
cumular o número de prédios. O automóvel tornou a situação ur-
bana mais crônica.

A exemplo do que já ocorria no mundo europeu
e norte-americano, a idéia das cidades planejadas começavam a
influenciar fortemente os p1anejadores brasileiros. Surgia,
deste modo, Brasília corno ponto de partida do emprego de bases
cientificas em um p1anourbanistico. Os planos posteriores, p~
10 caráter temporário de implantação bem sucedida, não obtive-
ram",grandes exitos. Nas palavras de cé 1son Ferrari, "não pass~
vam de riscos de cidades" (58) •

-. Recentemente, verificamos em algumas cidades

":.., .
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como Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e São Paulo a tendência
de minimizar os problemas urbanos por meio de estudos das areas
homogêneas. Em outras palavras, através da constituição das
zonas homogêneas buscam uma caracterização da estrutura urbana
do município em termos de seus componentes físicos e sócio-eco-
nômicos, permitindo, assim, um melhor acompanhamento do impacto
da. ação do mercado imobiliário e de outros agentes sobre essa
estrutura.

Em nosso percurso pela trajetória desenvolvi-
da pelo processo urbano, deparamos unicamente com os erros e a-
certos pautados em realidades concretas, seja qual fosse a épo-
ca examinada. Cabe-nos' ainda, em um último esforço, retratar
em breves pinceladas um plano mais elevado do que se tem preteg
dido. fazer em prol da melhoria da qualidade de vida. Trata-se
dos teóricos que, embora sejam utópicos, buscam urna forma ideal
de se viver.

DOXIADIS EA CIDADE DO FUTURO

Dentre os varios futurólogos urbanos, se as-
sim podemos chamá-los, nossa interpretação visou apenas as idéi
as de Doxiadi s (59),porque compartilhamos de suas opiniões so-
bre a cidade estática do passado e a cidade dinâmica do futuro.

De acordo com nossa exposição, os centros ur-
banos no passado constitul.am-se de pequenas comunidades can cerca
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de 100 mil habitantes. Para Doxiadis estes centros apareciam

aos seus habitantes como expressões físicas estáticas, que ha-

viam conquistado as duas dimensões representadas pelo cumpr Imen

to e largura das cidades. Nos últimos anos, porém, tal situa-

ção modificou-se. As cidades estáticas, rodeadas de muralhas,

romperam as barreiras e se exterrlerampara o campo. Hoje em dia,

as cidades crescem em um ritmo surpreendente, galgando inc1usi-

ve a "terceira dimensão", ou seja, a da altura. No ver do teõ-

rico, durante as últimas décadas, as cidades cresceram e se or-

ganizaram em tamanha velocidade que a quarta dí.mens'âo, a do t.em

pa, chega a superar em importância as três primeiras. Portanto,

as cidades tornaram-se quadrimensionais, isto é, dinâmicas. ~

a fa1ta de compreensao deste processo de mudança a resoorraâve I

pelos muitos erros atuais de planificação urbana, não solucio--

nando congestionamentos, espaços reduzidos etc.
-r-

Torna-se então imperativo a descoberta de um

novo conceito de cidade, que ultrapasse a cidade estática. Fun

damentando-se no "setor humano", ele sugere a dí.nâpoLís ,

A cidade do passado geralmente compoe-se de

centro e periferia, quase sempre ~esidencia1.. Esta disposição

levou à cidade a uma situação difícil, pois sua contínua expan-

são concêntrica fez com que o centro se extendesse até a zona

edif icada da periferia, provocando alterações na estrutura e

problemas insolúveis. Como solução a este crescimento caótico,
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Doxiadis propõe um crescimento controlado de forma que a metr6 ....

po1e desenvolva-se apenas em uma direção. Por este esquema a-

tingiremos o equilíbrio entre o centro e a periferia, podendo a

cidade expandir-se por espaço intactos. Deste modo, a dinapo-

1is obterá uma forma geométrica, com base em um sistema retilí-

neo de eixos, através de uma expansão parabólica. Adotando es-

te modelo, estaremos então evitando o estrangulamento da cida-

de. A Figura 6 ilustra o pensamento de Doxiades.

Exemplos p!.ãti cos iI.a.aplic2.ç~ode~t? teo!"~_::\.

já se fazem realidade em Jartum (Sudão), Islamabad (Paquistão)e

Washington (Estados Unidos).

Assim, com este apanhado sumarizado e descri-

tivo da formação de vários tipos de cidades em épocas diferen-

tes, acreditamos ter realçado o rico manancial de conhecimentos

que emanam da observação destas. Não foi nossa intenção, embo-

ra fique como sugestão de futuros estudos, analisar suas seme-

lhanças e diferenças. Apenas, em rápidas pinceladas, esperamos

ter feito perceber que, independendo da época, são evidentes na

dinâmica do desenvolvimento de um centro urbano a presença de

fatores históricos, fisiograficos, sociais, econômicos, urbaní,ê.

ticos, os quais devem ser considerados em todos os estudos urba

nos, pouco importando a área a que se prendem. Desta observação

resultou o Capítulo que se segue,o qual busca reunir um corpo
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teórico interdisciplinar que deverá fornecer ao investidor imo-
biliárioos parâmetros necessários para a elaboração de um pro-
cedimento mais cientlfico,até então inexistente em seu campo de
trabalho.
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'MARKETING IMOBILIÁRIO E TEORIAS URBANAS;
UMA VVjÃO I.NT.bR1JL,sCl:PLINAR

Pelo assinalado em pág inas precedentes a vida

urbana atingiu, com o passar do tempo, dimensão e sofisticação

surpreendentes. A partir de então, para melhor compreendê-la,

foi necessário, cada vez mais, o aparecimento de disciplinas a-

fins que se dedicassem ao estudo de cada elemento do conjunto

urbano, tais corno: história urbana, geografia urbana, economia

ur~ana, urbanização, ecologia, sociologia urbana e pOlítica ur-

bana. De início desenvolviam-se timidamente, mas o estágio de

evolução das ciências e das técnicas, sobretudo neste final do

século xx, vem exigindo dos estudiosos das respectivas áreasre

flexões atentas e precisas, além de urnavisão integral dos fenô

menos que afetam o centro urbano. Porquanto, é chegado o momen

to do mercadólogo, especialista em assuntos imobiliários, cons-
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cientizar-se da complexidade de seu campo de trabalho e Ln se-e-

rir-se neste novo contexto.

Ao ter de lidar com aglomerações urbanas, cu-

ja tendência ê desenvolver-se de forma acelerada e desproporcio

nada, gerando contínuas transformações interna, a percepção do

comportamento do mercado imobiliário extrapola o simples conhe-"

cimento empírico. O universo de estudo, adquirindo maior ampli

tude, deve ser examinado como um foco de ações concomitante de

intensidades variadas. Portanto, a moderna ciência n~Q mais

dispensa, este espec taã Lst a , de def inir, com precisão, . o que

busca estudar e de examinar, criteriosamente, o impacto dos fe-

nômenos sobre o objeto de pesquisa. Para tanto, além das teo-

rias e técnicas inerentes ã sua matéria, despido de qualquerpr~

conceito, o investidor imobiliário(l) deve considerar instrumen

tos teóricos e metodológicos de outras ciências.

"A partir destas premissas, explica-se o cará-

ter eclético deste capítulo. Tecendo dados de vários domínios,

visamos elaborar uma abordagem coerente que focalize e intregue

enfoques inter-relacionados aomarketing imobiliário.

MARKETING IMOBILI~RIO: PRENGNCIOS DE UMA TEORIA

Uma análise mais apurada permite-nos concluir



58.
que, em última instância, o objeto de estudo do mercadólogo imo

biliário prende-se,· fundamentalmente, ã investigação da oferta

e procura de imóveis em determinado local. Assim, uma pesquisa

elaborada para atender a este propósito não pode desconhecer a

estrutura física da cidade, onde o local se insere, e todos os

fatores cuja ação interfere na fixação de suas dimensões e sua

forma, como também não pode ignorar o comportamento humano no

meio urbano.

Em reforço a esta colocação, z. Pioro tece ar

gumentos significativos. Para ele, liaestrutura física de uma

cidade se estabelece sob a influencia da organização econômica

e social da coletividade urbana que não é, ela própria, senão o

resultado de um processo histórico" (2). Mais adiante prossegue

com a afirmação de que "os carácteres fisiográficos da terra o-

cupada pela coletividade sempre exerceram grande influência na

configuração espacial da cidade" (3). Pioro conclui o raciocí-

nio dando realce à administração da cidade por desempenhar "um

papel tão importante no funcionamento dos elementos da estrutu-

ra-física da cidade, quanto nos elementos que compoe a vida so-

cialda cidade. Em conseqüência toda a análise que desempenha

um papel na coletividade urbana deve incluir a estrutura e as

funções administrativas da cidade" (4).

Estas considerações feitas por Pioro servem

de coordenadas para o desenvolvimento de estudos imobiliários.



I
I I
V

59.

Constituem, em suma, o back(JX'ound útil para o entendimento do

modo pelo qual o espaço urbano seforrnou e passou a ser utiliza

do, ou seja: as atividades criadas, as construções feitas e a

disposição, no espaço, dessas atividades e construçõe s perrnitin

do apontar, inclusive, os espaços ainda vazios. Análisesabran

gentes corno esta fornecem também dados quanto à crise de habita

.ção, deterioração do patrimônio imobiliário ou mesmo de bairros

inteiros. Todavia, não sendo a cidade estática, é preciso cui-

dado com relação ã natureza e a causa dastransforrnações urba-

nas.

Pelo exposto, pretendemos, enfim, destacar um

conjunto de elementos históricos, geográficos, urbanisticos, e-

cológ icos, sócio-econômicos, bem corno governamentais e adminis-

trativos, a ser ponderado, pois desencadeia movimentos de inte-

ração que afetam, direta ou indiretamente, a tornada de decisão

do investidor imobiliário. Deste modo, só quando avaliados em

um todo, torna possivel ao estudioso detectar com maior seguran

ça as oportunidades mercadológicas. Por meio de pesquisas des-

ta -natureza, pode-se ainda .deduzir os niveis quantitativos e qua

litativos do estiZo de vida(5), as necessidades prementes e os

obstáculos que se opõe ao desenvolvimento da comunidade local e

de definir as possibilidades de expansão.

Devemos observar, no entanto, que não se pr~

tendeu, em momento algum, esgotá-los a fundo e sim selecionar e
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apresentar a situação atual de algumas teorias com o propósito

de fornecer ao investidor subsídios que, até o presente, nãot~

ve em seu alcance. Assim sendo, examinaremos, a seguir o que

determinam disciplinas como:

Histórira Urbana;

Geografia Urbana;

- Economia Urbana;

•.....Urbanização;

-- Ecologia;

......Sociologia Urbana

HlsrORIA URBANA

Recentemente, os assuntos urbanos vêm ganhan-

do-atenções dos historiadores. De modo significativo, o inicio

de seus estudos data de 1933, com o trabalho de Arthur M. Schle

singer, The Rise of The City (6). A partir desta obra, um; pa s-

sar de olhos sobre os trabalhos que se seguir'am leva ....nos a cons

tatar uma simples evolução de pequenas biografias de cidades pa

ra estudos detalhados aplicados a' locais determinados (7). Tanto

que, Charles N. Glaab chegou a considerar a história urbana a
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inda em formação, tendo em vista a ausência de definição quanto

ao método e ao conteúdo. Em reforço ao que afirma, Glaab men-

ciona-nos a falta de manuais portadores de planejamento de pes-

guisa.

Adotando uma posição menos rigorosa, Judah Ma

tras(8) já nos fala da viabilidade de se formular os objetivos

desta nova disciplina. Segundo ele, cabe a esta descrever a

evolução de uma zona através do tempo, pondo em evidência os a-

contecimentos e as personalidades ~portantes que a m~Lcaram~Em

seguida, deve inquerir a influência desses elementos no desen ·

volvimento da zona. Matras sugere ainda que tal analise pode

ser realizada em termos comparativos, pois da confrontação de

fatos e situações anteriores podemos melhor apreender outros mo

mentos semelhantes. As fontes significativas para esta espécie

de estudo compreendem documentos, gráficos e, já recente, regi~

tros orais e microfilmes. Métodos científicos modernos têm ga-

rantido a fidedignidade dos resultados de tais pesquisas.

Neste aspecto evolutivo da história urbana,

Glaab limita-se a dizer que "as únicas alterações dicerniveis,

recentemente, seriam no sentido de: a) uma concepção mais ampla

da urbanização, corno processo social global env~lvendo toda a

sociedade, e b) mais disposição, por parte dos histor iadores, a

dar ênfase ã compreensão teórica e às técnicas de inve?tigação

das ciências sociais aliadas,,(9).
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Seja como for, a opinião de Brasil Pinheiro
Machado parece-nos bastante válida para encerrar a polêmica e
.satisfazer nosso propósito:

"a cida:1ee, fundement.alrrerrtej ium fenâneno histórico, inte
grante da sccíedede global envolvente e participante dos
processos históricos que se desenvolvem na região em que
está situa::1a.f: uma unidade que se transforma sem cessar
e que assume funções diferentes confonne o tempo e o lu~'

" (la)gar •

À esta abordagem tida como uma das mais ge-
rais e descritivas em relação aos assuntos urbanísticos, po~ém
indispensável para a compreensão das manifestações do meio urb~
no através do tempo, seguem-lhe várias outras, cujo foco de in-
teresse restringe-se aos acontecimentos em relação ao espaço ur
bano.

GEOGRAFIA URBANA

Uma base para a compreensão da Geografia Urb~
na, o que norteará o desenvolvimento deste estudo nesse senti~
do, é encontrada em um grande mestre dessa matéria que assim a-
firma:

"Qlarrloestudamos a gênese das cidades no passado, desco-
brimos que o que faz desabra::::haro genne, 6 que lhes asse
gurou o desenvolvimento, foi geralmente a presença de um
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obstâcul.o, Nas saídas das montanhas, nas passagens. dos

zíos , no limiar dos desertOs, no contacto das costas em

tala a parte onde e preciso parar e preparar novos meios

de transportes, há probabilidéde de que umac:idéde venha
(11)

a formar'-se"

De fato, a constatação desta definição nos é
exemplificada pelo Capítulo 1, momento em que abordamos a ori ...

gem e universalização do processo urbano, onde examinamos o ap~

recimento de diversas cidades. Apesar desta conceituação ser

suf,ic,iente para nosso estudo, cabe ....nos relatar o atual pos,ic;i,or

namento dos 'estudiosos dessa área.

Judah Matras, em estudo dos diversos métodos

de pesquisa social nas zonas urbanas, assim se refere ã geogra-

fia urbana:

"os estudos geográficos das zona.surbanas tem por objetivo

descrever as características físicas e econânicas segundo

estas características físicas. O estudo ge(XJráfico de

umazona urbana caneça por umadescrição precisa de seus

ccntomos e de suas características tcpCXjráficas e climá-

ticas, prossegue can umaclassificação das subzonas e can

umaanálise das diferenças qecqzâfIcas das zonas em ques-
tão, enfim, trata da distril:uição da população e de suas
características culb.lrais emrelação as condí.çêes físi-

cas, isto é, tq:)CXjráficas, geolõ:Jicas e climatolégicas,
que pedemvariar" (12).

g, todavia, no estudo de Harold M. Mayer(]3)
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que deparamos com um conceito mais complexo. A anâlise de May-

er consiste em uma série de .tóp;i.cosque incluem estudos de base

econômica urbana, dos problemas relacionados às funções da cida

de como "núcleos centrais" e dos relacionamentos entre as cida-

des e seu hinterZand. Ao focalizar as relações "internas" do

sitio urbano, demonstra interesse pela organização interna e p~

la morfologia do tecido urbano .

.Notamos, nestes estudiosos, a preocupação de

posicionar a cidade em um amplo contexto geogdifico ~ 'Para tan ...

to, aproveitam-se de informes sobre o padrão urbano, tais co,....

mo;

..•..levantamento de mapas;

-- interpretação e projeção da distribuição das popula-

çôe s urbanas;

dados referentes a empregos, características sócio-

-econômicas, equipamentos físicos, ao tráfego etc.

Com este novo procedimento fica caracterizado

que as pesquisas geográficas, de empíricas, indutivas, general~

zadas, passaram ã. utilização de técnicas modernas,buscando, in-

clusive, a construção de modelos (14). Simbolizando esta nova

corrente, Peter Sch~11er(15) dâ ênfase à idéia de que as pesqui

sas urbanas devem enfocar, essencialmente, as v a'r í.açóe s das â-
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reas urbanas e não urbanas e as forças de desenvolvimento e mu'""

dança que dão forma â paisagem urbana. Estudos como estes nao

englobam apenas aspectos contemporâneos e o desenvolvimento his

tórico da cidade, mas compreendem, de igual modo, o futuro da

mesma, : As perspectivas futuras, devemos lembrar, encorrt r arn+se

submetidas a um certo grau de controle e direção por meio do

uso das forças subjacentes do crescimento e do declínio urbano,

o que vem de encontro aos interesses do mercadólogo imobiliári-

o.

Nesse sentido, H. Mayer faz-nos ainda duasob

.servaçoes:

"em um sentido espacial, a disciplina concerre tanto aos
aspectosmais cu menosestãticos da distr.ih1ição e das \Ta

riaçCes de área do uso do solo, da populaçãoe da locali-
zaçãodas atividades, cano tarnb§maos aspectos cinéticos,
representédospelos movimentosde um lugar para cu+ro, Sem
esse mov:imentode interação espacial, a especialização da
área - e conseqüentementeas cidades ....,....seriam :impossi-

is" (16)ve .

Assim sendo, prossegue Mayer, a atividade pr~

mordial desta disciplina consiste:

"na delimitação de área e a definição das cidades,
reas urbanizadas, das áreas metropolitanas e das
çêes urbanas"(17) •

das
aglanera
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Nesta linha de estudo, a geografia urbana, p~

netrando em searas alheias, fixa diretrizes e técnicas para a-

tingir um novo intento. Com freqüência, busca a investigação

de temas como:

...•...sitio urbano;

-- sistema de cidades;

...,...estrutura espacial e uso do solo.

Dada a importância destes tópicos para o me r+

cadõ10go imobiliário efetuaremos uma breve explanação dos mes-

mos.

SITIO URBANO

A geografia urbana adquiriu uma nova dinâmica

ao investigar as correlações espaciais dentro da cidade ou en-

tre elas, bem como a interação destas com as áreas externas.

Tal ocorre devido à influência direta que estes fatores exercem

no tamanho, no espaçamento e nas características de um sítio ur

bano. Diante destas implicações, os geógrafos preocuparam-se

em diferenciar dois universos de pesquisas que se apresentam ni

tidamente. Um refere-se ao próprio s{tio urbano. .Entende-se

por ele a área ocupada pela cidade quanto ao relevo, à inc1ina-

ção é â configuração das áreas, â possibilidade de terremoto,
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deslizamento, inundações, drenagerrie as condições microclimato-

Lôq Lc as , (18) .Quanto a este último, M. perry . chega a fazer con-

sideraçõ.es especiais, enf atizando as diferenças microclimãticas

dentro das cidades, pois podem refletir nos padrões intra-urba-

nos de uso e valor do solo. O outro, sob o rótulo de situação

urbana, foi elaborado para indicar o aspecto de localização da

cidade e a interação desta com as áreas externas afetadas pela

disposição local da mesma.

-- ----
r- I " •. " 1I I 'V

tram-se aptos para teorizar sobre os sistemas de cidades.

SISTEMAS DE CIDADES

Inquirir sobre os diversos tipos de cidades é

algo bastante complexo. De modo geral, conseguimos reunir as

diversas modalidades de classificações em dois grupos. O pri

meiro procurando defini-la de acordo com a localização, e, o se

gundo, buscando interpretá-la conforme o tamanho do sitio urba-

no.

Localização

·Na tentativa de estabelecermos uma ordem de

·exposição, englobamos os ponto-de-vistas fundamentais de locali

zação em três itens:

-- , NúoZeo CentraZ: a teoria do núcleo central tem . ~l.nl.-
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cio com Walter Christaller (19), cujas formulações t~

óricas ainda se evidenciam na prática. Ganhou ênfa-

se com a interpretação deUllman (20) , porém, seguido

res mais recentes reforçaram-na por meio de técnicas

e adaptações modernas. Sumarizando, trata-se de um

núcleo central composto de um conjunto de funções de

serviço "localizado no ponto mais acessível à máxima

'área beneficiária' que pode ser abrangida" (21). Ad-

mite ainda a forma<]ãode verdad~iras hierarquias de
. (~2}núcleos centrais ,istoê, núcleos de categorias

superiores relacionando-se com inferiores. Origina-

-se desse ,relacionamento a formação de um padrão es

pacial interligando os núcleos, os hinterlands e as

vias de transporte.

Esta teoria tem sido muito aplicável à·;distr;!:.

buição do comercio varejista e ao comércio de servi-
(23 )

ços nas cidades . Já Christaller notou "que a

'região complementar' ou área de permuta do núcleo

deveria tomar a forma de uma hexágono, pois esta é a

figura que cobre uma área sem superposições ou fa-

Lhas, com um perímetro mínimo. Na prática as fron-

teiras entre áreas adjacentes de comércio ou hinter-

Zands de núcleos de ordem comparável podem ser loca-

lizados de acordo com a 'lei de gravitação do
,..

comer
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cio varejista' de Relly que afirma ser a atração de

um núcleo proporcional â mas sa :(poder aquisitivo ou

renda disponlvel per capita, multiplicada pela popu-

lação) e inversamente proporcional à distância de ou

tro nficleo"(24).

Um outro estudo, o de Mark Jefferson divulga

a "lei da cid ade •...m atriz ", ou seja, "uma tendência a-

cumulativa da cidade maior de uma região ou de um

n~f~ ~ at·a'r - r•.- - - ~i _ffi r;1-, tJC'

proporçao maior de população da região ou do pa-

ís" (25). Nessa linha de interpretações, destaca-se

também a "lei da categoria segundo o tamanho" de Z ipf

e Stewart (26). Ela estabelece que, "dentro de um

país ou de uma região, há uma tendência para uma ci-

dade de qualquer categoria dada, entre o grupo de c!

dade desse pais ou dessa região, de ter uma popula-

ção de proporção inversa ã sua categoria. Assim, a

segunda cidade teria metade da população da maior e

a cidade intermediária da população da cidade maior"
(27 )

Outros teóricos, todavia, preferem examinar a

distribuição espacial das cidades de acordo com ati-

vidades especializadas:
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Funções Eepec-i a l.i.eadaer os geog.rafos têm investiga •...
do as funções urbanas em termos de suas bases econô ...
micas, procurando demonstrar o relacionamento destas
com o crescimento e o desenvolvimento da cidade.

Verificamos nesses estudos que o interesse de
les não se restringe â parte interna da cidade. En'"
tre eles, Mayer observa que "as funções urbanas bási
cas compreendem o processamento ou o comércio dos

mo e dos serviços aos residentes ou âs povoações lo-
calizadas fora da área urbana" (28). 1\ medida que al
guns bens de consumo e serviços sao "exportados" da
área urbana, e são "importados", a i.nteração entre a
cidade e seus hinterlands torna-se um aspecto impor-
tante a ser considerado na pesquisa. Principalmente
porque é deste tipo de relação que inferimos a natu-
reza e as variações de áreas que exercem influência
na cidade.' E. L. Ullman(29), indo mais adiante, ex-
tende-se ainda às causas e condições geradoras do
fluxo de tráfego em direção às cidades e regiões, e
vice ....versa.

Estes estudos, entretanto, têm-se desenvolvi-
do com oapo,io de alguns 'métodos como:

• ...- abordagemcáSicalnão..:.cásica: cuja aplicação verifica-
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+ se sobretudo na análise da economia urbana e me

tropolitana. Deduzimos dos vários autores ex am í,

nados (30), que o exame pelo coeficiente básico /

nao básico (B/N) é a.proporção de todo emprego

básico para todo o não-básico da área. Cuidados

devem ser tomados , no entanto, quanto â variabi-

lidade da área urbana e da extensão de integra-

çãodas atividades exercidas na área ou fora de-
la(3l).

método de requisitosmtnimos: o qual se baseia em

uma série de cidades individuais, enfocando, em

especial, as atividades geradoras de emprego pa-

ra as populações urbanas.

Comentários de P. Hauser demonstram que "pela

aferição da quantidade de emprego em cada categoria

de atividades de 'todas' as cidades ou áreas metropo

litanas dentro da região ou pais, como por exemplo

dos Estados Unidos, é determinada a porcentagem mini

ma de emprego, em cada categoria de 'qualquer' das

cidades. Presumivelmente, é esse o 'requisito míni-

mo' de todas as cidades das séries para tal tipo de
(32)emprego" . A ap Lí.caç âo deste inétodo,todavia,tem

sido adaptada e utilizada a problemas práticos de

.planejamento (33)•
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Os ge6grafos também t&m dedicado atenção ã

classificação funcional das c,idades. Dentre eles,

Harris e Ullman (34) dividiram-nas conforme a função

predominante em:

cidades núcleos , onde os serviços se encontram cen-

tralizados, tais como; comércio varejista, admi-

nistração etc, cuj a tendência é a de ser homoge-

neamente distribuída;

ve-se a rede de transporte, ferrovia, portos etc,

tendendo a se desenvolverem ao longo dessas vias;

cidades de funções especializadas, tais como cidades-

~estincias, centros religiosos etc, as quais- se

encontram em geral nas áreas favoráveis ao seu de

senvolvimento.

Percebemos, então, que, embora a ênfase recai

a nas atividades econômicas, há centros urbanos cu-

-jas características politicas, sociais, educacionais

o individualizam. Porém, é principalmente em rela-

ção às primeira~ que sentimos uma forte

das redes de transportes na escolha do local.

influência

sistemas de cidades e as redes de transportes.exerce

-- Rede de Transportes: o estudo da inter-relaçao dos
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um significado .;r:e1ativono tocante às teo;r;iasde 10'-

calização. De certo modo, são elas as responsáveis

pela especial:tzaçao da área urbana. Mas a maior pa!:.

te desses estudos prendem~se ou a área econômica ur~

bana ou â organização funcional das cidades, não ca-

bendo aqui um estudo aprofundado.

A este momento de nossa exposição, restringi-

mo-nos apenas a destacar os requisitos essenciais r~

ferentes ã definiç20 de cidade com base em sua loca ...

lização. Outros especialistas, entretanto, preferem

conceituá-la de acordo com a extensão de sua área ur

bana.

Tamanho do Sitio Urbano

As correlações entre o tamanho da cidade e a

grande urbanização é assunto bastante polemico. Do emaranhado

de teorias, apresenta-se mais completa a lei da "categoria se-
(3,5) 4'gundo o tamanholl de Zipf . Apesar de algumas crlticas, esta

lei tem fundamentado a elaboração da maioria de modelos que bus-

caro resultados gerais. Contudo, investigações mais recentes,ao

relacionar urbanização, tipo de distribuição de cidade, confor-
_ (36)me o tamanho, e desenvolvimento .econom í.co .' parecem contri-

buir para urna maior aceitação desta. Abriram-se novos caminhos

e novos ensaios estão a surgir, fornecendo conceitos mais prec!
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sos.

Enf im, seja qu al, for o c am Lnho a segu ir na

classificação de cidades, somos levados a considerar na enquete

a importância espacial e das disposições do uso do solo, pois

constituem parâmetros classificatórios.

ESTRUTURA ESPACIAL E USO DO SOLO

Os trabalhos emp.:iricosexistentes nessa área

demons t ram a necessidade dos ·-jeógr·"lf0S recorre:re~ a

e especialistas em economia do uso do solo para obterem inter-

pretaçoes significativas.

que se referem ã:
Os modelos mais manipulados '"sao os

•....teoria das zonas concêntricas i

o:- teoria de setor;

- teoria polinuclear.

Além destas teorias tradicionais, às quais fa

remos explanações ao abordamos os assuntos urbanísticos, novas

pesquisas vem se. impondo. Algumas derivam ainda do clássico

Charles C. colby(37), o qual demonstrou que o padrão da cidade

resulta de urna força centrípedae outra centrífuga. Todavia I

o método revolucionário refere-se mesmo ao emprego de computa-

dores, por> meio de processamento de dados. A interpretação de
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aerofotografias vem, de igual modo, possibilitando inovações me

todológicas.

Ao examinarem a forma, a estrutura e organiz~

ção funcional da cidade, os geógrafos, compartilhando da opini-

ão dos economistas do uso do solo, assim se exprimem quanto ao

solo urbano:

"possuidor de escassos recursos , con multiplicidade de u-
sos e de estabelecimentos dentro de cada categoria do u•..

so, All ~t'J1lpetição peles l•...c:::dc: ~e..~troep:::Óx.im8::::3. ~;::::::::~
urbana. Entram emjOJo as forças de a:JlaneraçÕés, prcdu-

zindo altos valores da terra nos lugares mais acessíveis,

valores que, geralmente, se encontram nos distritos caner

ciais centrais da cidade, onde a acessibilidade é maior e

cnde maior númerode estabelecimentos prccura localizar-

-se no mesmosítio há uma separação de estabelecimentos,

e funções, emordem relativa ã sua capacidade de l::.enefici

ar-se e, ccnseqâenteroente, de paqar o custo local das si-
tuaçêes a ootros estal:elec.imentos can os quais tem con-
- ,,(38)xoes

Fundamentando-se nessa conceituação, tornam-

-se freqüentes, nos. estudos das relações entre estrutura espa-

cial e usos do solo, considerações sobre:

os distritos comerciais e a estrutura comercial em

geral;

...- o as áreas industriais;
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- o padrão residencial;

áreas suburbanas;

...•...transportes;

-- densidades populac Lona l.,

Vejamos, em breves palavras, como os •...geogra...-

fos definem estes campos especIficos de trabalho.

Disti'itos comeeeiaie Ceriira ie e o Eeix-u tura -Comere-ia.L em Gera t-

~ interessante notar que nas cidades ocident~

is o núcleo central, geralmente, é o distrito comercial cen-

traI, portanto, pela hegemônia que exerce, revela-se foco gera-

dor dos problemas urbanos (grande concentração de atividades co

merciais, congestionamentos), bem como gera altos preços dos

terrenos. Como solução, descentralizá-lo parece ser o meio ma-

is eficaz.

se dedicam

I
ICorrelacionados a estes estudos surgem os que
I

I 9
à estrutura comercial em geral. Proudfoot (3) foi

um dos primeiros a detectar os padrões gerais do comercio vare-

jista e dos serv iços inseridos nas áreas urbanas. Porém, foi
( 40) . .•. . id t .f . d" - I .Mayer ,em ensalOS emplrlcos, que enllCOU o pa.rao lne-

ar, mais intenso nas proximidades das intersecç5es maiores, ju~

tamente co~ um gradiente de intensidade ao longo das faixas, as
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sunto este a ser retomado quando analisaremos a abordagem vare~

jista.

Estudos mais sofisticados buscam criar um mo-

delo, teórico para a compreensão da estrutura comercial urbana a

plicável a qualquer local. Isto porque os fundamentos teóricos

apresentados prendem-se, em última análise, a teoria do núcleo

.central, que não deixa de ser limitada. Nem todo o comércio va

rejista e de serviços enquadram-se no esquema nucleado. Obser-

vamos, muitas vezes, aparecendo ,alinhados CIO longo Oi'! ~ vias

-troncos, dependendo do automóvel para o acesso a eles. Contu-

do, trata-se este assunto de um setor da urbanização a ser vis-

to mais adiante •

.Áreas Industriais

A maior ~arte da literatura é oriunda de nao-
~ (41) ~ .... ~-geografos . Todavia, ha investigaçoes no tocante a locali-

zação industrial e aos problemas ocasionados nas áreas urbanas.

Estende-se ainda ao histórico da indústria urbana (42) t fugindo

ao interesse deste estudo.

Áreas Residenciais

Dados estatlsticos demonstram que 30 a 40% do

1 b t it' d 1 t .d .. (43 )so o ur ano cons . U1-se e o es reS1 enC1a1S • Deste mo-

do, os geógrafos interessam-se em investigar a distribuição e as

..
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correlações existentes entre as areas residenciais, tipos de ha

bitação e outras ãreas urbanas funcionais. Para tanto, reali-

zam levantamentos· cart.oqr-â f Lco's das distribuições espaciais, fa

zem análise da renovação urbana e efetuam estimativas de áreas

deterioradas. Alguns estudos são muito divulgados como os de:

Harble (44), o qual afirmou que a seleção dos sítios• residenciais, aferida pelo valor dos terrenos, está

em função da localização residencial em relação ao

• centros residenciais, oentro da cidade;

Knos(4S), seguindo Harble, descobriu que o valor dos

terrenos estava em função da localização em relação

ao centro da cidade, à artéria principal de tráfego

e da localização dentro do que denominou"setores de

relativo crescimento" da cidade;• De Vise(46), propos que a combinação dos tipos sócio

-econômicos de organização e dos tipos de zona e de

setor era tal que, se a área metropolitana fosse sub

dividida em uma série de setores e zonas, os subúrb~

os, localizados dentro das subáreas resultantes, t.e+

riam uma estrutura social e econômica relativamente

uniforme.
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Apesar dessas hipóteses, são complexas as va

" riáveis a serem examinadas nos estudos de padrões residenciais

urbanos e, portanto, a área ainda carece de trabalhos mais inte
grados.

Áreas Suburbana s

O 'incremento da população urbana provocou o

aumento do preço dos terrenos urbanos. Este acontecimento moti

•
vou o aparecimento de pesquisas a fim de a"v"2r:!QUaros processos

de expansão da cidade, em especial na periferia das mesmas(47) .

Os resultados, além de derrubarem o conceito de "cidade-donnitó

rio" (48), apontou algumas defazagens como: na administração po-

lítico-administrativa (49), na subdivisão da terra e no tempo de
. - b (50)1ncorporaçao ao uso ur ano . Considerou-se também dois ou-
tros aspectos fundamentais para esta espécie de pesquisa, muito

• bem agrupados por Mayer: "1) a competição entre os usos urbanos

e rurais do solo e 2) a preservação dos espaços abertos nas vi-
- (51)zinhanças de grandes populaçoes urbanas .

~

Esta perspectiva é de suma importância aos
mercadólogos imobiliários, pois "os geógrafos dão ênfase a um

continuum de graduação urbano rpral não necessariamente circu-

lar, mas refletindo variações n às condiçõe,s do sítio, nos códi-

gos de obras e de zoneamento, nos índices e políticas de tribu-

r
taçõese, particularmente, na acessibilidade de utilidades pu-
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'52'blicas e de transporte"~ .•

Estudos mais significativos procuram examinar

a destruição da forma· periférica da :cidade provocada pe l.o :auto-
•.. (53)

movel ~ Aos poucos, verifica-se um formato de forquilha, p~

la ocupação das áreas de interstício entre os pontos irradian~
t d i t . (54) bêm va+encâes o cresc men o anterlor • Deu~se tam em atençao a pon~

tos individuais de uso de solo como cemitérios, aeroportos etc.

Transportes

~ em função da rede de transportes que gira

a evolução e expansão das cidades. Neste sentido, a literatura

é muito vasta, tratanto de aspectos como portuários, ferroviá-

rios e rodoviários, aos quais não nos deteremos por fugirem mui

to das diretrizes deste estudo.

Densidade Populaciora l.

Dos ensaios examinados, chamou-nos a atenção

o de Brian J. L. Berry por duas posiç6es, as quais poderão ser

de grande proveito para o investidor imobiliário:

1. "o declínio exponencial negativo dos fenômenos à me-

dida que se eleva a distância a partir do centro da

cidade, em nenhum lugar evidencia-se mais do que nas
densidades de popu lação urbana;' (55) •
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2. "o ri tmo do decllnio exponencial negativo apresenta

um relacionamento regular com o tamanho da cidade (56).

Berry, enfatizando diferenças entre cidades ocidenta

is e não-ocidentais, torna-se categórico ao afirmar

que, por razões de padrões sócio-econômicos diferen-

ciados, no ocidente os pobres preferem o centro, cu-

jo preço dos terrenos é alto, enquanto os ricos fi-

cam com a periferia em terras de preço inferior".

Este s :celcül(;êS te5r i(;05 õelltonstrarn.-nos, en,....

tão, nao só a atual amplitude do universo de pesquisa dos geó-

grafos urbanos, como também evidenciam o caráter interdiscipli-

nar que os envolvem. Assuntos ecológicos, urbanisticos e, em

especial, econômicos somam-se aos da geografia urbana.

ECONOMIA URBANA

Corno tivemos oportunidade de sentir em expos!

çao anterior, o universo de pesquisa da geografia e o da econo-

miã urbana muitas vezes se confundem. Somente uma cuidadosa

análise comparativa destas disciplinas poderá salientar certos

aspectos distintos entre elas •. Deste modo, percebemos que a e-

conomia urbana não prefere apoiar-se em conclusões advindas de

medidas estatísticas de padrões especiais como os modelos de

gravidade, ou em métodos dos requisitos minimos para estimativa



82.

das bases econômicas da comunidade, ou na lei da categoria se~
gundoo tamanho, ou ainda em muitos tabalhos empíricos referen~

,...... (57) Ntes ao padrao do nucleo central • Ela propoe-se mais a exa ...
minar o comportamento das unidades reais de decisão, as quais
abrangem indivíduos, firmas e associações comerciais, sindica .....
tos e até mesmo a esfera governamental~ Os economistas, embuí-
dos desse objetivo, poderão melhor orientar os políticos de uso
do solo e planejamento de transportes.

Nossa atenção recai, poréJI\;)"I()!': P q+n(1(")'3

enveredam para assuntos referentes a preços e mercados no tocan
te aos bens de consumo e serviços, inclusive ã terra. Na verda
de, mecanismos de preços vêm sendo utilizados para as interpre-
tações de padrão de uso do solo em formas de anéis concêntricos
e hierarquia de nÚCleos(~8). Nesse sentido, Vernon e Hoover fa
zem a seguinte colocação:

"A abordeqemeconânicapeculiar a análise urbana conside-
ra, pois, a econania da canunidadeurbana, cano um canple
xo de mercado para o solo, o trabalho, a habitação, os
bens de consumo e os serviços. Ademais, focaliza a pato-
lo;Jiaeconânia das áreasurbana.sem tennos de
de alguns desses mercados"(59).

dãsfunçêo

várias análises têm sido efetuadas com o in-
tuito de indagar quais as forças positivas e inertes que operam
nos mercados imobiliários, em particular no setor de habitação
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e dos terrenos urbanos. Porêm , elas prendem-se muito mais 11s

escolas de comércio do que aos economistas. Assim sendo, apre-

sentaremos um breve enfoque de algumas teorias do sistema vare-

jista dedicadas aos aspectos de localização de empresas de negó

cios, bem porque economistas enão~economistas pouco tem escri-

to sobre resid&ncias e indfisttias.

TEORIAS DO SISTEMA VAREJ'ISTA

As instituições varejistis, procurando adap~

tar-se ~s alterações do meio ambiente, devem estar atentas a

dois tipos de modif icações: estrutura.is e de localização. Dete

remo-nos em algumas das teorias desta última por ser a que mais

se familiariza aos anseios do mercadõlogo imobiliário.

Teor-ia de Markin

~ ".Rom Markin, apos varlas pesquisas, conclui
que "o problema da loja varej ista é o de situar adequadamente a

unidade dentro de um limite percebido de uma oportunidade de

mercado" (:60). Partindo dessa premissa, desenvolveu algumas pr~

posições sobre diversas opções locais dentro de uma comunidade,
quais sejam:

L o distrito de compra central, geralmente, localizado

no centro da cidade, onde se situam as instituições

.financeiras e governamentais;
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2. áreas de compras secundar ias, que constituem núcleos

satélites do distrito de compra central;

3. áreas originárias do desenvolvimento de ruas de co...

mercio (desenvolvimento lineares), localizadas ao

longo das vias de transportes, axiais e radiais;

4. áreas vicinais, localizadas dentro ou nas áreas re-

sidenciais, composta de lojas de bens de conveniên--
,.... ..• ~.
__ ,_o;

5. áreas independentes ou de localização livre, consis-

tem na existência de uma loja localizada em um deter

minada área atuando de modo independente;

6. shopping center,localizado, em uma área suburbana,

atraindo compradores de áreas vizinhas.

Detectadas estas opçoes de local, Markin pro-

curou estabelecer um critério para avaliar a oportunidade de

mercado. Para tanto, baseou-se na contagem de fluxo de tráfe-

go, fazendo considerações sobre a adequação do mesmo frente aos

bens e/ou serviços afetados pela loja. Utilizou-se ainda da a-

nálise do potencial de renda e possibilidades de lucro(61). Por

extensão, a analise inclui também o sistema viário de estaciona

mento. O resultado foi a obtenção de parâmetros que possibili-

taram a avaliação de um local quanto â:
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1. proximidade com relação ao consumidor;

2. acessibilidade tanto para pedestres como para vercu~

los;

3. averiguação do agrupamento de loj as existentes nas

proximidades.

Teoria de tâexrtee

Mertes verificou que a conveni~ncia e a se
Ir,? ,

leção \.,-; por par t;a dos compradores, constituem o it.em pr-Imor- ...•...

dial a ser considerado numa pesquisa de escolha da ~rea parae~

tabelecimento do varejo. Esta inferência partiu da observação

de que o poder decisivo do consumidor gira em função das conve-

niências de compra em diferentes locais, preferindo sempre o de

maiores conveniências para ele. Mertes deduziu, então, que se

lhe proporcionassemos a máxima conveniência, por meio de um fá-

cil aceso, logo a escolha do local recairia junto às vias de c2

municação. Com base nesse raciocínio, e considerando a locomo-

çãq automobilística, formulou algumas opções de local como:

1. interno, situado no núcleo central, com grande fluxo

de pedestre,e o ponto 'de convergências das princi-

pais vias que demandam os' locais distantes;

2. axial, localizada ao longo das artérias

de tráfego;
principais
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3. pivotal, localizado nas principais vias de acesso ao

centro da cidade e as vias transversais;

4. periférico, localizado ao alcance externo de comuni-

dades adjacentes as ruas que a c LrcuLarmr

5. externo, localizado ao longo das estradas que deman-

dam as áreas rurais.

Teor-ia de Buioher e McAnelZy

No estudo de seleção de um local na área urba
(63) .na, Butcher e McAnelly Introduzem uma novidade, ou seja, a

inserção do fator predominância da direção do vento. Pela Fig~

ra 7, podemos averiguar a proposição final dos autoresmostran-

do o uso do solo em termo ideal. Observando-a, percebemos que

a localização das instituições varejistas estabelecem-se ao lon

go das rotas de tráfego principal, nas intersecções com rotas
secundãrias ou ainda no nGcleo central da cidade.

Parece-nos que esta proposição não é •.exequI-

vel para cidades já constituídas, mas fornece subsídios para
uma melhoria do bem estar urbano, por considerar a preservaçao

do meio ambiente frente ao problema da poluição atmosférica.

Outras Considerações Varejistas

Marquardt, Makens e Roe(64) penderam para uma
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classificação de locais baseada na influência que estes exercem

sobre o tamanho da área de comércio e no grau de penetração no

mercado. Partindo deste principio, detectaram um tipo de loca-

lização independente, com lojas atuando sozinhas em uma determl

nada área, e agrupamento de negôcios, formado por diversas 10'-

jas diferentes atendendo um mercado. Com relação a este último

tipo, há ainda as planejadas, como o shopping center, e as nao
planej adas.

Já Ronald Gist (65) d~.-'lica•...se ao eSir.llíl() (:;8 Li....

po de loja varej ista de melhor desempenho nos diferentes pon-

tos da cidade. Deste modo, realizou'pesquisas, cujos resulta-

dos evidenciaram várias modalidades de localização como:

isolada;

agrupamento de lojas de bens de conveniência;

agrupamento de lojas de compra comparada;

agrupamento de lojas de bens de conveniência' e de
compra comparada.

Gist apresenta ainda uma análise dos parame-

tros de decisão da escolha de área. A esse respeito Richard

Nelson(66) e William Applebaum(67} também formularam alguns

principios. Embora esses autores o façam de modo detalhado, in
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sistem em ressaltar certos itens, dos quais elaboramos uma sín~

tese:

1. conhecer o potencial da área de comércio e suas f1u~

tuações;

2. elaborar um fluxo de trafego referente ã pedestres e

ã automôveis. Para tanto, verificar o sistema via-

rio existente e projetado;

í C ~3. flueriguar o n vel de Jf'onve!'~enciado local para 05

consumidores;

4. levantar dados sobre a concorrência do local, sobre-

tudo em termos de compatibilidade e atração acumula-

t.Lva r

5. efetuar um estudo minucioso das alterações futuras

com vistas ao potencial da área e as alterações na

pressao competitiva.

A preocupaçao desses estudiosos do varejo,até

agora esboçados, leva-nos a observar que lidam .apenas com dados

extraídos de informes sobre vias de transportes, caracteirlísti-.
cas topográficas, densidades populacionais e concorrências. No

entanto, há alguns que focalizam os estudos quantoã determina-

ção da área de comércio, conforme as duas teorias que apre serrt a
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remos a seguir.

Lei de Gravitação Varejista

A lei de gravitaçao foi proposta por Reill~ffi)

e ;simp1lificada por Converse (6
9
). Sua aplicação verifica-se na

análise de áreas de comércio de duas cidades. Ela fornece um

ponto de ruptura, isto é, o ponto de separação de duas áreas de

comércio, permitindo determinar o tamanho em termos de área ge~
gráfica.

Esta técnica, entretanto, possui limitações
como as de considerar a uniformidade da distribuição dos consu-

midores. Outro aspecto negativo refere-se ao fato de não dar

importância a influência das vias de transporte, obstáculos ge~
"f' '1' í t; 1"" (70)gra 1COS natura1S e 1m1 es po 1t1COS .

:·Teor.ia de Huff

Também preocupado com o tamanho da área de co

mércio, Huff(71), baseando-se nos contornos probabilísticos ou
cyradientes da demanda, elaborou uma fórmula para o cálculo do

número de consumidores esperados, ou seja:

E .. = P ..
1) .1)

oode:

Eij = o número de consumidoresdo ponto i que se deslocarão ao
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locali, onde se situa o centro do ccmêrc ío ou a loja.
Pij = a probabilidadede que os oonsurnidoresdo ponto i se desl~

cem do locali para compra de um detenninalo produto ou
servãço,

C.. =. o número de consumidoresdo ponto !.~J

Podemos afirmar que para saber o total global
de uma área de. comércio, constituída de diversas curvas (gradi-
entes da demanda), basta somar o número de clientes de cada
ou rva, Destl? modo, o tamanho da âr oa ccr â mais r-eaLf st Lco ( uma
vez que as curvas sofrem influência das vias de transportes e
dos obstáculos geográficos natunais.

Apesar da existência destas teorias varejis-
... .tas apresentadas, cabe-nos ainda notar que a abordagem economl-

ca da. estrutura espacial em si, encontra-se esfacelada em diver
sos estudos gerais. Quase sempre derivam da teoria básica de
Von Thünen e apregoam que o padrão espacial interno deve
ser visto em termos de um número limitado de categorias de ocu-
paç~ão residencial e não-residencial, que têm conf igurações loca
cionais mais ou menos independentes. Por questões práticas de-
dicam-se apenas aos tipos de ocupação com preferênci-as locacio-
nais similares. O resultado e uma classificação simples de oc~
pação residencial, tendo por base a renda, o "status" ocupacio-
nal, a raça e o tamanho do domicilio. ~ também uma classifica-
ção de atividades não. residenciais, fundamentada na importância
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relativa dos diversos fatores locacionais Int.r a-u rbenos , tais

como necessidade de estreito contato, acesso aos pontos termi-

nais de transporte para o mundo exterior, proximidade a campo

de trabalho diversificado ou especializado e terras baratas. O

custo do espaço e alguns serviços sã.o ainda examinados como paE.

te do mecanismo de preços que fixam vârios tipos de ocupação do

solo, em relação ao distrito comercial central e outros pontos

locais. Como podemos notar, intimamente relacionados ã econo-

mia da estrutura espacial encontram,....seos parâmetros ditados p~

10 urbanismo, cujo assunto passaremos em análise a seguir.

UR BANI ZAÇí\O

Esta matéria vem sendo objeto de estudo de mui.

tos estudiosos, que, il}-clusive,chegam ã construção de modelos.

Dentre as várias teorias existentes nessa área, esboçaremos as

que possuem interesse direto para nosso propósito sem a preten-

são de esgotarmos o assunto. Assim sendo, destacaremos apenas

as relacionadas ao desenvolvimento e localização dos centros ur

banos.

TEORIA DA REGRA DA UNIFORMIDADE

Leo Aspinwall(72) analisou a cidade sob um

ponto-de-vista funcional, chegando a formular uma teoria funda-

mentada no estudo dos eixos. A essa teoria, denominou~a de re~
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gra da uniformidade. Segundo ele, a cidade constitui-se de:

~ um eix o maior, cuja função. ê unir essa cidade a ou-

tra. Por meio dele, r'eaLf.z arn-sseintercâmbios de bens

e serviços, fonrnecendo a instalação de indústrias,aE.

mazins e dep6sitos de atacadistas.

um eixo pr ine i.p a Z, que entrecorta o eixo maior e no

qual, com freqüência, se estabelecem as atividades
.comerciais da cidade;

eixos secundários, os quais originam as vias de aces

so ao eixo maior e principal (Cf. Figura 8).

As críticas dessa teoria, no entanto, são fei

tas no sentido de refletir apenas a situação típica de uma cida

de, não podendo ser aplicada a outros casos.

TEORIA DO CRESCTMENTO AXIAL

Richard Hurd(73) buscou evidenciar a evolução

urbana como uma forma de expansão em sentido do centro da cida-

de para a periferia, acompanhando as linhas de transportes ou

axiais. Deste modo, a cidade ganha um formato estrelar, confor
me averiguamos na Figura 9.

Com o passar dos tempos, os terrenos, entre
-as axiais, sao ocupados, permanecendo o contorno básico. No en
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tanto, nos .locais onde impera o uso automobilístico, o modelo
altera-se seguindo as vias expressas principais.

~ ;interessante o mercadõlogo imobiliário cons

tatar que as lojas dispersas ao longo dessa rota axial têm si-

do uma constante, principalmente em áreas onde a população pode

fazer compras depois ou durante a viagem para o trabalho (74) .

Este modelo, todavia, oferece algumas limita-

ções. Lembramos, em especial, o fato de não considerar nem os

.f at.o rcc c:;:ig::"nâ:::-iOs,nem as at.Lv í.dade s que tomaram lugar duran

te o período inicial da cidade.

TEORIA DAS ZONAS CONCÊNTICA$

A estrutura teórica de Ernest Burguess(75) ~
e

provavelmente, a mais consultada nos estudos de ecologia urbana

e naqueles de disciplinas relacionadas. A teoria de Burguess
propoe que as cidades sejam exemplos de configurações de múlti-

pIos círculos concêntricos, como o demonstra a Figura 10. Em

cada círculo ocorre uma série de atividades especializadas, as

quais ditam as características físicas dos terrenos e habita-
ções Lrise r í.das nele.

Segundo esta teoria, as cidades sao mapeadas
em 5 zonas, dependendo do uso do solo, as quais se encontram
assim formuladas:
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FIGJRA10. Teoria das zonas corcrntricas: Burauess.
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1. as hierarquias da qualidade habitacional e o fonnato

gerado pelo uso do solo nas cidades modernas são fun

ções do rendimento e classe social dos

dos vários setores;
habitantes

2. as interações do sistema urbano gerando interesses e

o agrupamento de atividades homogêneas e edifícios

podem ser considerados como um resultado óbvio desse

fenômeno;

3. devido ã forma radial concêntrica dos setores, as

densidades do uso do solo tendem a declinar do cen-

tro em direção dos limites periféricos da cidade;

4. esta diminuição da densidade é o fator que gera os

espaços desocupados dentro das áreas urbanas. Na ver

dade se fosse contínua, tal problema não ocorreria;

5. a taxa de expansao é maior nos setores perto das li-

nhas de trânsito rápido e rotas de viagem diária pa-

ra o trabalho, desde que o tempo de viagem, entre a

cidade e a zona externa, seja maior em relação aos

outros setores.

Uma análise mais detalhada desta teoria reve-

la-nos, no entanto, o contra-senso existente entre a estrutura

que foi concebida por Burguess, em fins de 1920, e a atual con+



figuração das presentes áreas urbanas. Transportes modernos,
novas concepções de planejamento urbano e o impacto de novas

t~cnicas de localização de inst1tuições varejistas sao fatores

que têm mudado drasticamente a conf iguração destas zonas.

As id~ias de Burguess não são aplicadas hoje,

mas podem servir como base conceitual sólida para outras análi-

ses ecológicas urbanas(76). Sua teoria~, particularmente, 1i-

mitada pelo subseqfiente impacto dos automóveis, pelas profundas

diferenças na morfologia geográfica do so10 urbano e celas inte

rações complexas das múltiplas variáveis do sistema urbano. O

modelo de Burguess não pode ser aplicado em grandes áreas metro

politanas com diferentes formas geográficas, dada a possibilid~
d d .. .t - f . (77)e e or1g1nar Sl uaçoes con usas e pouco prec1sas .

TEORIA DO SETOR

Principiando com os conceitos básicos de .:Rur

guess, Homer Hoyt(78) desenvolveu a teoria de que a cidade cres

ce em setores acompanhando a maior axial de transporte e que
exíste um certo grau de homogeneidade no uso do solo, nas axia-

is e no redor dela (Figura 11).

Para chegar a tal assertiva, Hoyt utilizou-se

de variáveis como o valor das propriedades. nos vários setores,

as características de mudanças destas e o impacto delas no va-

lor de Locaçâo , Examinando ....as, percebeu que, se um setor é 0-

ilBUOTECA KARl A. BOEOECKn
. -.
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riginalmente desenvolvido, por exemplo, pelo alto valor do ter-

reno, seu modelo continuará centrifugamente em direção ao cen~

tro da cidade, formando, portanto, setores mais ou menos homog~

neos.

Hoje esta posição ê altamente contestada, ten

do em vista as restrições constituídas principalmente pelo sis-

tema de vias expressas das cidades e regulamentq.ções, tal corno

a do zonearnento(79). As características básicas da teoria de

Hoyt mais relevantes para este estudo são:

1. as hierarquias da qualidade habitacional e o formato

gerado pelo uso do solo nas cidades modernas são fun

ções do rendimento e classe social dos - habitantes

dos vários setores;

2. as interações do sistema urbano gerando interesses e

o agrupamento de atividades homogêneas e edifícios

podem ser considerados corno um resultado óbvio des-

se fenômeno;

3. devido à forma radial concêntrica dos setores, as

densidades do uso do solo tendem a declinar do cen

-tro em direção dos limites periféricos da cidade;

4. esta diminuição da densidade é o fator que gera os

espaços desocupados dentro das áreas urbanas. Na
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verdade, se fosse contlnua,ta1 problema não ocorre,..

ria;

5. a taxa de expansão é maior nos setores perto das li....

nhas de trânsito rápido e rotas de viagem diária pa""

ra o trabalho, desde que o tempo de viagem, entre a

cidade e a zona externa, seja menor em relação aos

outros setores.

o s;i.stemade Hoyt apreseúta certas vantflgpnf3

pois considera os fatores de rendimento, classe social e esti-

los de vida dentro das áreas urbanas. A concepção de homogene,!.

dade, que se refere ao uso do solo dentro de um setor associa-

do, juntamente com a atração de construir unidades prediais de~

tro daqueles setores, serve de explicação, por exemplo, ao fenô

meno de descentralização nos Estados Unidos. O fato de nao po-

der definir claramente a grande maioria das estruturas das ~a-
reas urbanas é a maior limitação não só feita à teoria de Hoyt,

como à de Burguess. Assim, por não serem modelos totalmente ob

seiváveis e com tendência a desaparecerem com a expansao da
~ b ~'l'd d (80),area ur ana, sao a.nva 1 a os •

TEORIA DO GRADIENTE DE DENSIDADE

Collin Clark(8l), em 1951, afirmou que a den-

sidade populacional diminui à medida que aumenta a distância do
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centro da cidade (Cf. Figura 12). Mas, com o passar do tempo, a

densidade tende a diminu;ir no centro e a crescer nos subúxb í.os ,

à medida que esta se expande (82). Esta densidade ê expressa p~

la fórmula:

y = A e....bx

y = densidérle pop.üac;ional

A = densidade do centro da c;idade

e = Leqarí tmo neper±ano de base 2,718

b . = taxa emque a densidade declina

x = distância do centro da cidérle.

As quant idades ~ e y. são variáveis, ~e e uma

constante,e A e e. são parâmetros fixos para cada cidade, em um

determinado período de tempo. Umvalor alto para e. indica uma

cidade compacta, um valor baixo significa uma cidade dispersa-

da. Ao assumirmos o valor constante para ~, para uma dada cida

de ,. cometeremos uma aproximação, pois ~ var ia de um setor para

outro em uma mesma cidade. Porém, por outro lado; se e. variar

constantemente, a fórmula de Clark nao permitirá uma generaliz~

ção, perdendo, assim, muito de sua importância. Lembramos ain-

da que, ao se calcular a densidade dos distritos de uma cidade

ao longo do tempo, passado e presente, podemos avaliar a sua dis

tribuição ~utura.
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TEORIA POLINUCLEAR

Divergindo de Bu,rguess e Hoyt, Harris e Ul1

man (83) 'sugerem a expansão da cidade de acordo com a existência

de vários nuc1eos especializados em certo tipo de atividade. O

aparecimento destes centros pode ter ocorrido logo no início da

formação da cidade ou, posteriormente, a partir de um centro ú-
nico, motivado por razões como:

1. atividades que requerem facilidades especiais, con--

centrando-se onde elas existem;

2. atividades similares entre si que se benef iciam ao

estarem juntas;

3. atividades distintas entre si e incompatíveis, nece~

sitando de centros isolados para se desenvolverem;

4. atividade urbanas, cujo desenvolvimento se dá longe

do centro comercial da cidade.

Para estes teóricos, as atividades urbanas es

tariam, então, dispostas em nué1eos separados, ou seja:

o distrito comercial central, principal zona de co-
mércio var~jista;

~ a zona de trânsito de automóveis;



106.

zonas de residências, individualizadas conforme a

classe;

- local para atacadista, indústria pesada etc.

A F;i.gura13 ilustra um exemplo de múltiplos

núcleos, pois estes não constituem padrbes rig idos, e, cornotal,

esta teoria torna-se criticável.

Enfim, todas as teorias urbanas expostas nes-

ta secçao , con st.Lt.uem um Jl1us'aicoteórico, no qual se evidenciam

algumas desvantagens. Em nenhum momento notamos a preocupaçao

com a topografia ou com as construções existentes.' Não podemos

deixar de coris í.der-e.r , corno o faz Maurice R. Dav ie {84} em sua te

oria dos aspectos naturais, a importância de um rio, lago ou

montanha em urna cidade porque podem constituir entraves natu-

rais ao crescimento da mesma. As auto-estradas, as ferrovias,

ao acompanharem as margens dos rios, também destorcem a config~

ração da cidade. A maior valorização de um terreno, sobre urna

el~vação que apresente bonita vista, altera o valor do centro
urbano. Por último, as'advertencias feitas somam-se às de

N. Morris(85) , que posiciona estas teorias corno formuladas
R.
an-

tes do término da segunda guerra mundial. Situação responsável

pelo desajustamento de aplicação delas às expansões urbanas de

pós-guerra, sobretudo depois da eclosão automobilística.

Estas considerações endossam a necessidade de
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FlCURA13. Teoria do crescimento nolinuclear.
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uma união interdisciplinar. O urbanismo, por si SÓ, nâo ê sufi

ciente para apreender as formas de interação dos aspectos físi~

cos e biológicos do espaço em que .se inserem. Esta ê uma tare-

fa complementar própria da ecologia que busca investigar as con

seqtiências do fenômeno urbano.

ECOLOGIA

Segundo L. Wirth(86) , a ecologia urbana visa

i~vc3tigu.r as relé:\ço.:::,::; ;l:'éc:;:'p,(uc.:as ent.re 0 húiuelLl e o meLo amb í.en

te em que está inserido. Mais especificamente, Jadah Matras(87)

observa que os estudos ecológicos buscam examinar as relações

entre população, ambiente, tecnologia e organização, dando-lhes

os seguintes conceitos:

1. população: compreende dados referentes à ocupaçao re

sidencial, movimentos, locais de trabalho, de recrea

ção, de compras etc;

2. ambiente: abrange o espaço no qual vive a população.

Portanto, inclui localização, clima, recursos natur~

is, topografia acidentes naturais, transformações g~

ológicas, além das modificações artificiais como: e-

difIcios, vias de acesso, rede de água e esgoto etc;

3. tecnologia: manipulada pelo homem, é o agente modifi
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cador do meio ambiente. Assim, por exemplo, a me-
.lhoria dos meios de transportes pode mudar o meioam
biente, possibilitando uma distribuição mais ampla
do comércio, da indústria e das residências;

4. organização: equivale ao elemento controlador das a-
tividades humanas no centro urbano. ~ por meio de-
la que os homens obtem o modo de vida aspirado.

Gist e Fava (88) acrescentam ainda fatores de
ordem sócio-psicológicos. Para esses autores o homem ê um ser
embuído de sentimentos, por este motivo estudá-lo é considerar
as manifestações psicológicas dentro do sistema ecológico, que
pode alterar a própria estrutura da cidade. Em geral, as situ~
ções problemáticas que afetariam o homem, requerendo atenções,
seriam do tipo pressões, congestionamentos, poluição e outros.

Estes elementos caracterizam-se por uma dina-
micidade que chega a produzir alterações conjunta ou isoladamen
te. As manifestações mutáveis do sistema ecológico urbano mais
freqtlentessao:

1. centraZização: quando as pessoas se concentram em um
ponto da cidade, buscando satisfazer seus interesses
e cumprir com funções sociais e econômicas. Situa-
ção semelhante pode ocorrer com instituições provo-
cando a centralização áo comércio, das indústrias e
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outros;

2. âeeo en tvat i.eaçiio i ao contrário da primeira, a tendên

cia ê das pessoas, ou mesmo instituições, afastarem-

·-se do centro da cidade;

3. segregação: é o fenômeno que leva as pessoas procur~

rem locais que apresentam interesses, valores ou po-

sições sociais iguais;

4. invas50 ~ sucessdo: trata-se de pessoas ou grupo de

pessoas que abandonam um local para fixar residência

em outro. No caso de sucessão, os invasores chegam

a dominar o local e expulsar os moradores originais;

5. recuo: é a saída dos moradores originais de um 10-

cal, quando invadido.

Estes conceitos revelam-se de suma importâg

cia, pois explicam a ocupação de uma área, embora esses fenôme-

nos mutáveis são verificáveis apenas em termos de população.
-Quanto aos demais componentes são examinados como causadores de

mudanças na população, e, por conseguinte, não são agrupados em

forma de conceitos. Além do mais conceituá-los é praticável de

vido à extensão dos elementos: tecnologia e organização.

As transformações dos centros urbanos nao se

restringem apenas ao meio físico e aos fatores econômicos. In-
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terferem também no modo de vida, ou melhor, afetam "a cultura ,

a ordem social, o comportamento e as próprias opiniões dos ho-
(89 )

mens" .• Verificamos, entã.o , que os aspectos abstratos da ci

dade tais como dimensões, densidade, heterogeneidade da pop~

lação - exercem influência sobre o processo de sociabilização

e sobre a própria natureza humana. Vârias disciplinas procuram

enfatizar esses aspectos, porém, cabe à socioiogia urbana amai

or quinhão.

soe I OL OG IA URBANA

Tentar definir o objeto de estudo da sociolo-

gia urbana é tarefa hérculea, pois dentro da própria escola sao

comuns as divergências entre as diversas correntes. Mesmo as-

sim, podemos averiguar que nas ciências sociais, o "enfoque da

cidade consiste no estudo analítico dos fenômenos sociais que

ocorrem dentro da cidade e que se redefinem com a intensifica-

ção do fenômeno urbano dos tempos atuais" (90) . Inserido neste

contexto, os sociólogos urbanos buscam estabelecer em torno das

cidades um campo definido de atuação, assim conceituando-a:

"estudo científico das edaptaçôes e ajustes sócio-econâni-
cos prcduzídos pela ccncentrraçâoda popul.açàoem áreas ge
CX]ráficaslimita::1as"(91) •

Não querendo entrar em maiores detalhes, por
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ser um campo ainda em formação e muito polêmica, a definição a

pouco esboçada é suficiente para efeito deste estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos, com esta exposição te6rica ter

feito valer o objetivo primordial deste capitulo, ou seja: ca-

racterizar os traços principais que tipificam as dLsc í.p Lí.n as var

roladas. Deste modo, sem adentrar nos aspectos polêmicos de Ca

nossa de

rias ciências urbanas, cujos pr incípios, idéias e discernimen-

tos podem contribuir para a elaboração de um quadro conceptual

aplicável ao marketing imobiliário.

Fundamentados nesta estrutura te6rica e con-

ceptual, reforçamos então à pr oposí çâo básica deste estudo e

que constituirá foco de abordagem da Parte 11, qual seja:

"o entend:i.rcentodo canportarnentodo mercado imc:biliário não

pede prescirrlir de UIPa corrpreensãomesmoque genérica dos

fenârenos urbanos que as caracterizam. Assim remo, será

pelo auxílio de estudos interdisciplinares, que tratam de~

fenânenos, que obteremos as informações básicas para a f~
mulaçãode umprcce::1imentometa:1olãgicopara o mercado .íme-
bí.Hâr ío",
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suntos do Mllketing Irrobiliãrio,ad1arros por bem denominâ-Lo investidor

""irIDbiliár:ig, cuja expressão passaremos a usar romurrentea, Jpartir de ago-

ra. N. A.

2. Z. PIOro, Pesquisas sabre a Inp.larrtaçáo e a àdmírií.staâçâo urbanas, em
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3. Idem, Lbí.dem,
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UlJ.nan.
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PARTE II



'o trdnscorrer da abordagem que compreende a

Parte I3 na tentativa de fami l-i.ar-iea»o investidor imobi liário

com os assuntos ur banoe , vinculados à sua área de a t.ua çao , de-

mos ênfa':sea dois momentos. o primeiro, ao enfocarmos a origem

e a universalização do processo urban03 objetivamos realçar que

n vi~~ urba~a se transforma sem cessar e assume funç5es diferen

tes conforme o tempo e o Luqar, envolvendo fatores que se inter

-relacionam como: tecnológicos3 fisiográficos3 econômicos 80-

ciai~ históricos~ dentre outros. Resulta-nos3 então, desta c~

locação3 que os centros urbanos, de rudimentar que eram3 atingf

ram~ aos pouc~s~ um alto grau de sofisticaçã03 passando a exi-

gir um constante renovar de m~todos e t~cnicas3 em diversos se-

tores3 que viessem racionalizar o crescimento e o direcionamen-

to destes centros.

Esta constatação levou-nos a um segundo mom~~

t03 qual seja: sele~iona~ e examinar teorias de diversas disci-

plinas relacionadas aos estudos urbanos. Tal procedimento teve

por fim enfatizar a urgência de traba l.ho e mais ar t i cu lado e que

venham auxiliar3 sobretudo o investidor imobiliário, na compre-

ensão das transformaç2esdos grandes centros urban6s3 pois es-

tas exercem forte influência no mercado de imóveis como um toda



Por conseguinte~ a proposição básica para a elaboração desta a-

bordagem teve por escopo abrir perspectivas para obterm~s~ do

conhecimento dessas disciplinas urbanas~ a adaptação de proced~

mentos cientificos que tragam um enriquecimentd a investi~~

ção do mercadoimobiliário~ em cuja área há ainda uma grande la

cuna teórica.

Resta-nos aqona , no desenvolvimento desta Pa!:....

te compreendendo os Capitulos 3 e4~ canalizar o estudo para os

biliário~ adentrando assim no cerne de nossa tese. Po r tan t o ,

no Capttulo 3, indicaremos e organizaremos um procedimento me~o

dológico a ser usado pelo investidor~ por meio da retomada e a-

e l-imat.a çáo das teorias expostas na Parte. I. No cap-i t u.l.o4~ py.~

cur anemo e ado tar e ap licar a proposição metodológica sugerida

ao municipio de são Paulo, por ser esta a regi50 de maior atua-

ção deste estudioso. Portanto~ seguindo as indicaç6es metodol~

gicas colocadas no Capitulo que antecede~ visaremos captar os

fatores que geraram o mercado imobiliário paulista e contribui-

ram para modificá-lo em um espaço de tempo abrangendo, de modo

genérico~ da origem do núcleo de são Paulo até 1980. Em compl~

mento ao en j'o que, se lecionaremos um instrumental ..de anáZise"e~

traido do corpo teórico proposto" e exemplificaremos a aplica-

ção deste no mun-ic Lp-i o de são Paulo" no pevi.do de 1970 a 80. O c~

pitulo findar-se-á com a apresentação de um estudo de investi~

mento local aplicado em Vila Guilherme.



UMA PROPOSIÇÃO METODOLdGICA PRdPRIA À ATUAÇÃO DO INVESTIDOR
IMOBILIÁRIO

Os fenômenos urbanos, como foi enfatizado no
decorrer da primeira Parte deste estudo, devido à sua importân-
cia para o mundo contemporâneo, vêm demandando atenções especi~
is de estudiosos de vários campos, sejam historiadores, geógra-
fos, economistas, urbanistas, ecólogos, cientistas sociais e
mesmo políticos. Frente a esta realidade, e compreendendo o
significado e a validade das conseqüências desses fenômenos so-
bretudo nas grandes cidades, estes estudiosos buscam, por meio
de um movimento interdisciplinar, integrar as diversas opiniões
para uma melhor visão da natureza dos fenômenos e de suas prin-
cipais características .

• Esta integração torn~-se muito mais evidente
quando, observando as disciplinas urbanas expostas no Capítulo
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2, detectamos áreas de investigação comum entre elas e que t~

bém constituem objeto de estudo do mercado imobiliário. A títu

lo de exemplificação , lembramos que a densidade populacional

constitui um dado freqfientemente usado por geógrafos urbanos,

por urbanistas, como o faz Collin Clark (1), e por investidores

imobiliários. De igual modo, assuntos residenciais são trata~

dos por economistas do UEO do solo, por geógrafos, sociólogos,

ecólogos, e, de igual modo, por investidores. Ainda nesta li-

nha de observação, notamos que as teorias. varejistas servem tan

to ao estudioso do varejo ao ter de implantar um Shopping, por

exemplo, quanto ao investidor por ocasião de decidir o que fa-

zer com um terreno, pois conceitos como área de influência,flu

xo de tráfego etc, podem ser utilizados em ambos casos. Além

deste-aspecto, devemos salientar que os dados sobre varejo cons

tituem informações básicas para a avaliação do que se vai cons-

truir, sejam casas ou apartamentos. Em reforço a esta afirma-

ção, citamos especialmente ruas de grande influência para o 10-
cal e sua vizinhança -- Voluntários da Pátria, Celso Garcia, A~

-
gusta, João Cachoeira, dentre outras -- as quais podem consti-

tuir foco de atração de novos moradores no local.

Deste modo, tendo em vista esses momentos em

que as disciplinas se convergem com seus respectivos enfoques,
, contribuindo de igual modo para a convergência de métodos de e~

tudo e coleta de dados, acreditamos na viabilidade de extrair
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delas uma proposição metodológica adequada ao investidor imobi-
,

liário. Na busca de elaborar esse instrumental de trabalho,
constituindo este o enfoque pr imordial do presente Capítulo, pa!.
tiremos do seguinte pressuposto, já apresentado na Introdução
deste estudo:

"Ccmo o entendimentodo canportamento do mercado imcbiliã-
tio, nas zonas urbanas, não pede prescirrlirde uma canpr~
ensão mesmo que genérica dos fenânenos urbanos que as ca....
racterizam (dedução advirrlado Capo 1), será pelo auxílio
d t.. ., ..,. . -" . I'" r- 1"'-e es uuos .urcerua.scap ranares , que t.racan uesses l.enuue"-

nos, que coterenos as infonnaçõesl:É.sicaspara a formula-
ção de um procErlimentometcdoló:Jicopara o mercado imobi....
liário (conélusãoobtida do Capo 2)".

Nesse sentido, uma primeira linha de orienta-
ção que se apresentou, foi de procurar um esquema explicativo
capaz de relacionar o mercado imobiliário aos diversos estágios
de evolução do fenômeno urbano. Assim procedendo, poderemos i-
dentificar sua origem e expansao, bem como os fatores que o in-
fluenciaram em sua trajetória até o momento em que se apresent~
Somente com esses dados às mãos é que conseguiremos examinar os
problemas do mercado iimobiliário em si. Para este exame também
serão de grande ajuda fontes' de documentação de pesquisa imobi-
liária nas zonas urbanas, do emprego de pesquisas já realizadas, no local e de estudos de casos particulares existentes, além
dos diversos métodos de enquetes comumente utilizados.
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Embasados nesta estrutura de pensamento, pas-
saremos a desenvolver o pressuposto, a pouco mencionado, por
meio da seguinte abordagem:

- Métodos comumente empregados no mercado imobiliário;

- Etapas de planejamento da pesquisa imobiliária;

-- Fontes de documentação.

MtTODOS COMUMENTE EMPREGADOS NO MERCADO IMOBILIARIO

No decorrer dos Capítulos que precedem a es-
te, ficou realçada a necessidade de imbuir o investidor imobili
ário de uma "mentalidade científica", a qual não lhe é comum da
da a falta de conhecimentos teóricos que o caracteriza. Desta
situação, decorre sua dificuldade em desenvolver um procedimen-
to preciso e adequado. Portanto, a formação dessa "mentalidade
ciêntífica" demanda pelo menos a aquisição de um método que lhe
norteie a elaboração de um planejamento de pesquisa específico
à sua atuação. Este é o primeiro passo básico que colocamos p~
ra que ele possa, mais tarde, chegar à elaboração de teorias e
conceitos em sua área.,

o importante, no momento, é esse investidor
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ccnscíent.ízar-sede que em qualquer estudo o mêt.odo se coloca Co

mo uma exigência, um fator de segurança e economia nas oper~
ções de toda a ordem intelectual. Pelo método diminui o impac~

to do acaso nas investigações e se determinam os meios e a org~

nização da pesquisa.

Em face desta constatação, objetivando dar

uma contribuição ao mercado imobiliário, resolvemos então forrou

lar uma proposição metodológica, partindo do conhecimento teóri

co de áreas af ins aliado às observações, ref.lexões, anotações,·

advindas da experiência de vários anos. Para atingir tal esco-

po, procuramos não só indicar um procedimento metodológico, co-

mo o fazemos neste Capítulo, como também adotá-lo e aplicá-lo,
o que será feito em Capítulo posterior, recorrendo fundamental-

mente aos métodos de coleta de dados já em uso nas pesquisas s~

ciais e que convergem aos interesses do investidor. Dentre es-

tes últimos, merecem comentários alguns métodos de coleta de da

dos primários que, para efeito deste estudo, agrupamos em 4 ca-
tegorias, a saber:

1. observqção: esta se torna uma técnica científica ~a

medida em que (1) server a um objetivo formulado de
pesquisa; (2) é sistematicamente planejada; (3) ...

e

• sistematicamente registrada e ligada a proposições

mais gerais, em vez de ser apresentada como conjunto

de curiosidades interessantes; (4) é sumetida ã veri
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ficação e controles de validade e precisâo(2}. A ob
servação direta pode ser aplicada a muitos tipos de
dados exigidos como provas na pesquisa. Assim ê o
caso, por exemplo, de se comparar a qualidade de ca-
sas ocupadas por diferentes extratos da população.
Dentre as vantagens no uso desta técnica, costuma-se
apontar o fato de permitir o registro do comportame~
to tal como este ocorre. Porém, é limitada por tor-
nar imposslvel predizer a ocorrênciaexpontânea de
um acontecimento com a exatidão suficiente para nop
permitir estar presentes e observá-lo. Portanto, e~
ta técnica não tem seu uso recomendado na obtenção
de informações sobre percepções, sentimentos, cren~
ças, motivações, previsões de plano das pessoas. De
igual modo, não se aplica à aquisição de informações
sobre o comportamento passado ou pessoais que, por
natureza, dificultam ou impedem a observação. Para
obtê-los, foram criados o questionário, a entrevista
e o método projetivo;

2. questionários e entrevistas: ao utilizarmos esses re
cursos, estamos dando um grande peso à descrição ve~
ba1 da pessoa, pois obtemos informações de aconteci-
mentos não observados pelo pesquisador. Embora este
seja o aspecto comum entre esses dois métodos, exis-
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tem diferenças entre eles. Enquanto, no questioná-
rio à informação obtida pelo pesquisador limita-se
às questões escritas e pré..-determinadas, na entrevis
ta, justamente por estarem presentes entrevistador e
pessoa entrevistada, ocorre uma maior flexibilidade
na obtenção das informações. Quanto as vantagens e
desvantagens desses métodos, podemos assim nos situ
ar: corno vantagem, o questionário tende a ser um pr~
cesso menos dispendioso e exige menos hahili~ad~ de

aplicação do que a entrevista. Podendo ser enviados
até pelo correio, os ,questionários podem ser aplica-
dos a um grande número de pessoas ao mesmo tempo .e
abranger uma área mais ampla. Já a entrevista re-
quer que se faça perguntas a cada indivíduo separ aôa
mente. Ainda mais, a natureza impessoal do questio-
nário -- frases, ordens de perguntas e instTuções
padronizadas -- assegura certa uniformidade de urna
situação de mensuração para outra, enquanto a entre-
vista raramente é uniforme, embora este problema po~
sa ser diminuído com o uso de sorteios de entrevis-
tas. Apesar dessas vantagens, os questionários não
podem ser estendidos a todos os segmentos da popula-
ção, isto é, há de se considerar os analfabetos, ou
ainda aqueles, que, por não compreenderem as pergun-
tas, não conseguem respondê .....lo. As entrevistas, ao
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contrário, podem ser usadas com quase todos os seg....

mentos da população e, o oposto do questionário, mu~

tas vezes torna difícil limitar as respostas do indi

víduo. Portanto, a entrevista, de acordo com o que

dissemos, atinge uma amostra muito melhor da popu1a ....

ção geral. Temos de considerar ainda que existem ia

tores que podem ou não influenciar no preenchimento

do questionário (patrocinador, atração do formato,

comprimento, pedido de cooperação, facilidade de pr~.

enchimento, natureza das pessoas que o recebem), os

quais podem contribuir muitas vezes para a

do número de respostas. Já a entrevista
redução

oferece

maior flexibilidade, possibilitando apresentarmos as

perguntas de modo diferente para facilitar a compre-

·ensao, ou fazermos outras perguntas, a fim de escla-

recer o sentido-de uma resposta. Tal flexibilidade

tórna-a em uma técnica excelente para a exploração

de áreas nas quais existem pouca base para se saber

quais as perguntas que devem ser feitas e qual a me-

lhor maneira de faz€-las. A entrevista "é a técnica

mais adequada para a revelação de informação sobre
assuntos complexos, emocionalmente carregador ou pa-

ra verificar os sentimentos subjacentes a determina-

da opinião apresentada "(3). Apesar dos aspectos po-
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sitivos que recomendam·a utilização de ambos os méto
dos, urnalimitação se faz presente, ou seja: elas de
pendem que o indivíduo queira dar as informações e
seja capaz de fazê-lo. Foi então, para contornares
sa limitação, que surgiram os métodos projetivos;

3. métodos projetivos: devido aos resultados bastante
satisfatórios, o uso desses métodos vem se tornando
comum. Extraídos da psicologia, eles possibilitam
indagar e investigar os verdadeiros motivos de cer-
tos comportamentos que determinam as aquisições de
um produto. Cornoo próprio nome indica, eles expri-
mem a tendência de projetar para o exterior os esta-
dos de ânimo, os comportamentos, os motivos do entre
vistador, através de testes corno:de associação de
palavras, de completar sentenças ou estórias, de pe~
cepção temática, da interpretação de borrões de tin-
ta, de psicodramas e de caricaturas. Uma das vanta-
gens que se apresenta no emprego desses métodos refe
re-se ao fato de que se obter um parecer não verba-
lizado e de modo mais expontâneo e explicito(4);

•
4. uso de dados secundários â-iep on-iv e-ie como fonte de in

(5)
formação: os mais comumentesencontrados são

- registros estat:tsticos: tais dados sao úteis para
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a análise histórica e se revelam importantes na

pesquisa sobre assuntos imobiliários. A vantagem

de se trabalhar com esses dados (recenseamentos

da população, estatísticas de saüde, informes so-

bre instituições econômicas federais, estaduais

etc) é que permitem efetuarmos comparações e esta

belecer tendências temporais. Além desse aspec-

to, a obtenção de informações dessas fontes nao

exige a cooperação de individuos a respeito dos

quais se procura a informação, que é o que ocorre

em questionários, entrevistas, técnicas projeti-

vas e, freqüentemente, na observação;

documentos pessoais: tais co~o cartas, autobiogr~

fias, dissertações. Apresentam-se v ant.a j oso s

quando empregados para exploração e descrição e

não para fins estatísticos; para compreensao e e-

xemplo e não para verificação ou reputação de hi-

póteses; para empregos com outros métodos e nao

isoladamente i

comunicação de massa: pode aparecer sob a formade

criações literárias, jornais, r-evíst.a s, fitas de

cinema, programas de rádio e televi~ão. Tal como
• os registros estatísticos, este meio permite

o pesquisador lide com o passado histórico,

que

bem
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como com a sociedade atual, o que é uma vantagem

muito grande, quando se ponderam as considerâveis

dificuldades existentes para uma perspectiva his~

tórica na ciência social. Ainda mais que os re-

gistros históricos, os documentos de comunicaçao

de massa refletem aspectos amplos do clima social

em que foram criados.

Em suma, são estes os principais métodos exis

tentes para a coleta de dados necessârios ã elaboração de pes-

quisa na área social, que podem perfeitamente serem aplicados

ao mercado imobiliário, como o veremos em Capítulo posterior.

Porém, no caso específico deste último, acrescentaremos

proposição metodológica, a qual parte da aclimatação do
nossa

corpo
teórico examinado em Capitulo anterior, e o que se apresenta

sob o rótulo de etapas do planejamento da pesquisa imobiliária.

ETAPAS DE PLANEJAMENTO DA--PESQUISA IMOBILIARIA

Partiremos do principio de que a proposição

metodológica a ser sugerida ofereça, essencialmente, um método

que possa ser utilizado para formular diagnósticos, elaborar

prognósticos e organizar um programa especial para o terreno a
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ser investido. Entendemos por diagnóstico o momento em que se

avaliam os problemas, cujas causas são identificadas por meio

da análise dos dados coletados atraves dos indicadores a serem

apresentados, a fim de que se possa concluir como, quando e on

de atuar; por prognóstico, o momento em que sao feitas previ-

sões para se saber como os fenômenbs relacionados cOl~portar"...se-

-ão no futuro; por programa, a definição do investimento, com-

preendendo a apresentação dos resultados de todas as pesquisas

realizadas, o diagnóstico dos problemas levantados e :resper.t:i-
i

vas soluções;as projeções futuras, os objetivos a serem atingi-

dos de acordo com as privacidades, os meios para alcançá-los e

a implementação do programa. De acordo com esta premissa, o pl~

nejamento de pesquisa na área imobiliária deverá conter a defi-

nição dos problemas a resolver, estabelecer os pontos que deve-
-rao ser objeto de estudos especiais, determinar os planos des-

ses estudos, identificar os métodos auxiliares de coleta de da-

dos os quais já foram assinalados em páginas atrás -- e apr~

sentar uma certa flexibilidade para que se possa, conforme a he

cessidade, ampliar ou não o campo de estudo. Feitas estas con-

siderações, passaremos então a detalhar a sugestão metodológica
que propomos ao investidor imobiliário.

,. PASSOS BAslCOS DE PROCEDIMENTO

o investidor imobiliário, ao ter de se deci-
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dir quanto ao tipo de investimento a ser empreendido em uma de~

terminada área, deverá:

1. partir para o terreno em questão e efetuar um reco~

nhecimento a priori, averiguando, ainda que empiric~

mente, tanto a sua vizinhança imediata, como a posi~

ção deste em relação a uma área urbana mais ampla;

2. realizar uma enquete preliminar levantando dados e

~apas ger~is; sobre aspectos hist6ricos, "f'C]eogra_l.-

cos, urbanísticos, sócio-econômicos, que lhe dêem

uma visão do comportamento do mercado imobiliário,

tendo em vista sobretudo a área em que se insere o

terreno;

3. delimitar, com base no item anterior, a área a ser

examinada, a qual constituirá o seu universo de estu

do. Esta deverá abranger o local do terreno, ..areas
de influência imediatas a ele e a região da qual faz

parte. Porém, esta limitação não deverá ser estáti-

ca, pois o investidor deve ter em mente que região é

"uma área continua e localizada"(6), a qual depende~

do dos critérios de definição usados, poderá resul-

tar em região homogênea ou polarizada. Na homogêne~

como o exemplificaremos no Capitulo que se seguirá a

este, observamos a presença uniforme de elementos fi
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sicos, econômicos e sociais. Sua delimitação Lmp Lí.«

ca em superposições de mapas, desenhados em mesma éS

cala e em papel transparente, contendo diversas divi

sões de acordo com diferentes fatores de homogeneiz ~

ção. Assim sendo, esta superposição de mapas poderá

conter indicações topográficos em um primeiro mapa,

de vegetação em um segundo, de densidades demográfi-

cas em um terceiro, e assim por diante. A visão da

supreposição deles permitirá demarcar manchas abran-

gentes especificando, cada uma delas, diferentes re-

giões homogêneas com a todas elas. A partir de en-

tão, poderemos estabelecer entre as diferentes man-

chas, respeitando as divisas dos subdistritos, predQ

minância das zonas vizinhas, tendências de crescimen

to do espaço urbano etc. A outra modalidade que re-

sulta do estudo da região é a polarizada, que diz

respeito as cidades que se caracterizam pela centra-

lidade. Em outros termos, toda a cidade é um centro

de negócios, cultural, econômico etc, em relação as

áreas vizinhas. Portanto, é possível obtermos o grau

de centralidade dela com referência aos outros nú-

cleos que a compõem, resultando hierarquias urbanas
nas (7)i

4. iniciar o planejamento de pesquisa, o qual se consti
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tuirá de dois momentos que se diferem, sobretudo, p~

10 grau de aprofundamento da pesquisa, ou seja:

a. um breve entendimento da dí.nâmí.cada cidade anâLo

go ao que efetuaremos no Capítulo .4, baseando-se

apenas em fontes secundarias tais como: registros

estatísticos, documentos pessoais, comunicação de

massa. Nessa análise gen&rica e descritiva, deve

rá considerar que as cidades se constituem sempre

ae certo numero óe se1:.ores<,ae o i.at r i.t os , de··sub-

distritos, de bairros e de outras zonas secundári

as que diferem quanto à sua história, à uti1iza-

ção do solo, à densidade, à composição de sua po-
I

pu~ação, suas atividades sociais e econômicas,mas

que, no entanto, são frutos da cidade como um to-

do. Portanto, já neste primeiro levantamento de

dados em âmbito geral, o investidor deverá estar

atento às informações referentes ao local e que

serão profundadas no exame específico. Deste mo-

do, deverá partir da localização de plantas da

cidade que mostrem as áreas urbanizadas, curvas

de níveis, estradas de rodagem (estaduais e muni-

cipais), ferrovias, aeroportos, linhas de transmi

missão de energia eLêt.rí.ca, ac identes geográf icos

e outras informações próprias da cidade. Obter



139.

plantas semelhantes em diferentes períodos para

que se possa comparar a evolução através dos tem-

pos. Identificar as barreiras naturais ou artifi

ciais que foram, ou são, obstáculos à expansão da

zona urbana. Detectar como se deu a origem dessa

zona urbana;:

b. um exame detalhado do local, onde se situa o ter-

reno, compreendendo inclusive pesquisa de campo,

cuj os nados podem ser co l-igjrlos. pO:r' rn'Õ'; ':. ,} d obsey'

vação, de entrevistas, de questionários e mesmo

de métodos projetivos. Contudo, os parâmetros b~

sicos para a agilização desta etapa de estudo se-

rão fornecidos por meio dos indicadores a serem

vistos mais à frente, cuja aplicação também se ve

rificará no exemplo de Vila Guilherme a ser dado

no Capítulo ~. Também nesta etapa de modo análo

go ã anterior, aproveitando-se inclusive do levan

trunento de plantas já efetuado, o investidor deve

rá focalizar avenidas e ruas principais, curvas
de níveis, áreas urbanizadas,cobertura vegetal e

xistente, principais funções da á~ea (institui-

ções varej istas, atacado, indústria, serviços re-

sidenciais), o sistema hidrológico, leis de zonea

mento e outros dados próprios do local. Em conti
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nuaçao, referentes ao terreno deverá detectar,
por meio de plántas, área de declive, sujeitas ~s
inundações; obstáculos naturais que impedem a ex-
pans~o da ãrea; atrav&s de mapas e de gráficos, a
evoluç~o urbana, ou seja, como a área urbanizada
cresceu através do tempo, tendo em vista a influ-
ência de fatores de economia local ou da região.
Também, por meio de grãficos, tabelas ou mapas,d~
verã ter idéia da composiç~o do sistema viãrio,

•

fluxo de trânsito, tempo de viagem, das praças, ã
reas verdes e os demais usos do solo, das barrei-
tas construídas pelos homens como: aeroportos, c~
mitérios, quartéis etc. Em complemento, deverã
obter ou elaborar plantas de densidade demoqrâf J.

ca de épocas diferentes que permitam comparaçoes,
a fim de se averiguar o crescimento da área. De
igual modo, aer+Lhe+âo úteis plantas que demons-
trem a d í st.r í.bu í.ç âo da infra-estrutura como: rede
de água, de esgoto, iluminaç~o{domiciliar e pú-
blica), rede telefônica, logradouros pavimentados
ou não etc. Além dessas, ser~o necessários, grã-
ficos, tabelas, mapas que contenham imóveis urba-
nos, edificados ou não, públicos ou privados .

Como observamos, principalmente pelo último i
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tem dos procedimentos básicos a serem adotados pelo investidor,

os dados necessários ã sua tomada de decisão prendem-se a uma

variedade de assuntos, cuja compreensão, como o dissemos no Ca-

pítulo 2, ,leva-o necessariamente a ter de lidar com áreas in-

terdisciplinares. Evidentemente sua interpretção dos fatos não

será, por exemplo, a do historiador, ou a do geógrafo. Será u~

ma interpretação do ponto de vista imobiliário enfatizada de a-

cordo com os objetivos de investimento, mas com um bac kq r ou nd

histórico, geográfico, econômico etc. Portanto, destas disci--

plinas, deveremos extrair apenas o que lhe será útil para com-

por um instrumental de trabalho.

Deste modo, retomaremos as etapas do planeja-

mento de pesquisa imobiliária, que se referem ao exame da reg!.

ão e do local, com o intuito de organizarmos os indicadores a

serem levantados e que tornarão possível a elaboração do diag--

nósticó do investidor. As necessidades didáticas exigem +nos

que os apresentemos separadamente. Porém, se inter-relacionam

e não precisam estar nitidamente separados na apresentação dos
.

resultados.

DIAGNOSTICO DE PESQUISA IMOBILlJ\RIA: OS PRINCIPAIS INDICADORES

A proposição metodológica objetivada fundame~

ta-se basicamente em uma gama de indicadores, aclímatados de a-

reas interdisCiplinares, que deverão conduzir o investidor a um

procedimento mais racional dentro do mercado imobiliário. Sen-
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do esta uma área muito'ampla, para obtermos um melhor aproveit~

mento, optamos por um segmento de trabalho, isto é, o mercado

de imóveis residenciais. Procurando delimitar ainda mais o es~

tudo, a fim de facilitar o exemplo de aplicação do método suge-

rido, decidimos pelo exame de um dado terreno (Vila Guilherme)

no município de são Paulo. A decisão deste exemplo, contou so-

bretudo com a experiência profissional do autor, muito embora

também tenha atuado em localidades fora de são Paulo, como Cur!

tib~. Rio de Janeiro, dentre outros. Porém, nada impede que o

método apresentado seja utilizado por investidores de outros lo

cais, que poderão contribuir com adaptações e correções.

Feitas estas observações podemos passar ..
a

análise das principais contribuições de cada disciplina que li-

da com assuntos urbanos, bem como ao agrupamento dos indicado-

res.

CONTRIBUIÇÕES DA HISTÓRiA URBANA

De acordo com as considerações feitas sobre

História Urbana, no Capítulo 2, a contribuição teórica que nos

advém desta disciplina é no sentido de alicerçar todo o plan~j~

mento do investidor imobiliário, pois permite:

• compreender o aparecimento e a evolução do processo

urbanistico, sócio-econômico, varejista etc;
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~ ver a cidade e suas sub-regiões com uma unidade que

se transforma sem cessar e asume funções diferentes

conforme o tempo e o lugar;

detectar as forças que induziram ou dificultaram o

crescimento quer da cidade, quer dos sulx1istritos

que a compoem r

compreender a forma de estabelecimento da inplanta-

ção de seu traçado geral (ruas, linhas fér:rAas etc);

diagnosticar as permanências negativas, patológicas

das positivas ou vitais.

Com base nestas diretrizes, é possível levan-

tar alguns indicadores a serem considerados na pesquisa imobili
•.. .ar aa .

Indicadores Históricos

1. Acontecimentos que originaram o aparecimento da cida

de (local do terreno) .

2. Principais vias de acesso.

3. Instalações d6 comércio •

•
4. Papel das linhas férreas.
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5. Formação dos bairros (pro1et&rios e de classe abasta

da) .

6. Distribuição dos loteamentos.

Os subsídios históricos permitem ao investi-

dor, por meio de plantas, gráficos, análises descritivas, obter

informações desde a origem da zona urbana em estudo até os dias

presentes. Nesse contexto, ele deve estar atento aos elementos

tamento do mercado imobiliário. Em outros termos 1 obterá as

causas e efeitos do atual comportamento do mercado.

CONTRIBUIÇÕES DA GEOGRAFIA URBANA

O embasamento teôrico que serviu para subsi-

diar o agrupamento dos indicadores físicos tem como, ponto de

partida a própria definição de Judah Matras(8) , descrito no Ca-

pítu10 2, no momento em que analisamos a Geografia Urbana. De

1e extraímos as seguintes diretrizes quanto ao estudo geográfi-

co de uma zona urbana:

1~ fazer uma descrição precisa dos seus contornos e de

suas diferenças geográficas que as caracterizam;

• 2. Realizar uma classificação das subzonas e analisar

as diferenças geográficas que as caracterizam;
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3. Examinar a distribuição da popu Laçâo e de suas car'a~

terísticas culturais em relação às condiçõe,s físicas

da zona em estudo.

Em continuidade, posic ionando a zona em um con

texto geográfico mais amplo e extrapolando para estudos de base
I econômica, surgem outros geógrafos, dentre eles Mayer, que reco

mendam o seguinte:

\

I,

1. relacionar as funções das cidadesj

2. detectar o núcleo central e examinar o seu relacio-

namento com os demais;
I

I .3. interpretar e projetar a distribuição da população

urbana;

4. examinar dados referentes a empregos, característi-

cas sócio-econômicas, equipamentos físicos; sobre

tráfego etc.
I,

Ainda em complementação, Peter Schü Ld.er enfa-

tiza que devem ser:

1. consideradas as variações dentro das cidades e entre

• elas;

2. avaliados os elementos de forças de desenvolvimento
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e mudança que dão forma à paisagem urbana. Havendo

com relação a este assunto, uma certa concordância

com Mayer que nos fala dos aspectos mais ou menoses

táticos e cinéticos, sem os quais o movimento de in-

teração espacial seria impossível.

A partir destas diretrizes teóricas gerais a-

dentramos na geografia urbana, buscando em estudos específicos

as varíáveis. comuns aos estudos do mercado imobiliário. Deste

modo, dos estudiosos do sitio urbano, obtivemos informações

quanto ao que levantar em relação ao relevo:

inc 1inação;

- conf iguração das áreas;

- possibilidade de terremoto;

- deslizamento;

- inundações;

- drenagem;

- condições microc1imát61õgicas.

• Dos que se dedicam ao estudo dos sistemas de

cidades, conforme a localização, dentre eles Harris e U11man,f~
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mos alertados ao exame de outros elementos, como:

- núcleo central (comércio varejista', administração);

fnmçôe s especializadas (estâncias, pentros religi~
sos) i

rede de transporte (rodovia, ferrovia, portos, aero.,...
portos) .

US0

do solo, extraímos os seguintes subsídios com base na definição
de Mayer:

1. à uso do solo, com diferentes usos e estabelecimen-
tos dentro de cada categoria de uso, oferece cornpe't.j.

çao pelos locais dentro e próximos ã massa urbana;

2. a interpretação deles requer que sejam consideradas
as forças de aglomerações, porque estas produzem al-
tos valores da terra nos lugares mais acessíveis,que
geralmente se encontram nos distritos.comerciais cen
trais da cidade, onde a acessibilidade é maior e on-
de o maior número de estabelecimentos procura se 10-

calizar .

•
Desta colocação resulta que, ao investigar-
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mos as relações entre estrutura espacial e uso do solo, devem

ser consideradas variáveis como:

1. distritos comerciais e estrutura comercial em geral;

2. áreas industriais;

3. padrão residencial;

4. áreas suburbanas;

5. transportes;

6. densidade populacional.

Por fim, da relação dessas variáveis, serao

de grande utilidade as proposições teóricas quanto as áreas re-

sidenciais de:

1. MarbLe , ao af irrnar que a seleção dos sit ios residen-

ciais' aferido pelo valor dos terrenos, está em fun-

ção da localização residencial em relação ao distri-

to comercial central e ao vários outros centros resi

denciais dentro da cidade;

•
2. Knos, ao ponderar que o valor dos terrenos está em

função da localização ernrelação ao centro da cida-

de, a artéria principal de tráfego e aos setores de

relativo crescimento da cidade.



149.

Em suma, da interpretação desses subsidioste

óricos, obtivemos a listagem dos indicadores fisicos, que ora

apresen taremos.

IndicadoresFisicos

1. Posição:

1.1. latitude/longitude;

1.2. ..•
area

1.3. altitude;

1. 4. limites;

1.5. composição administrativa: distritos, bairros,

vilas etc.

2. Aspectos Fis~cos:

2.1. topografia;

2.2. geologia;

2.3. hidrologia:

bacias hidrográficas;

rios;

córregos;

• 2.4. Climatologia;

2.5. Vegetação.
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Por meio dos indicadoresfisicos, o investi-

dor imobiliário poderá obter subsídios relevantes que lhe perm!

tirão elaborar plantas (em escala conveniente para cada caso),

gráficos, t.abelas,contendo informações como:

1. localização do subdistrito, bem como os que o circun

dam;

2. planta plani-altimétrica;

onst.ácu Lc s. na t.u rc Ls come rios, .--_-~--.lUVJ,.l '-U

nhas, que impedem a expansão da região, ou do local

do t.errenor

4. indicações de altitude, permitindo observar se é o

caso de um lugar elevado, baixada etci

5. divisão administrativa da região;

6. visualização das elevações na reg iãoi

7. formação do tecido urbano;

8. traços do clima dominante;

9. formação da cobertura vegetal.

, CONTRIBUIÇÕES ECOL6cICÀS E SOC;rAIS

Conforme observamos no Capitulo 2, a ecologia
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por se tratar de assunto bastante recente não nos oferece um

corpo teórico constituldo, porém já se encontram definidas as

principais variáveis gueconstituem objeto de interpretação de

tàl matéria. Como as demais disciplinas, ela também se preocu ....
pa com:

1. popuZação:

habitação, movimentos, locais de trabalho, recreaçao,

compras etc;

2. ambiente:

localização, clima, recursos naturais,

transformações geológicas, modificações

topografia I

artificiais

como: edifícios, vias de acesso, rede de água e esgo

to etc;

3. ti ec nolo q ia:

melhoria dos meios de transporte, distribuição mais

ampla do comércio, da indústria e das residencias;

4. organização:

controlador das atividades humanas no meio ambiente.

, Por essas va.riáveis, vemos que o enfoque eco-

lógica funde-se aos de &mbito social, flsico, urbanístico e mês

mo varejista. Contudo, resolvevos apresentá-lo juntamente com
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. 1 .. ...o'soc~a porque e nessa area que apresenta maiores contribui
•...çoes ao investidor, conforme nos evidenciam os indicadores arro

lados.

Indicadores Ecológicos/Sociais

1. Demografia:

1.1. estrutura da população;

população urbana (passada e atual); _

distribuição;

faixa etária;

.prof issão;

atividade;

grau de instrução;

1.2. movimento da população:

coeficiente geral da natalidade;

coeficiente geral de mortalidade;

estimativas de crescimento;

número de pessoas não naturais do local;

situação de emigração/imigração/migração.

2. Estrutura SociaZ:

" 2.1. composição da família/estado conjugal;

2.2. pessoas na força de trabalho (ocupadas e desocu
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padas) ;

2.3. estratificação e mobilidade social do local;

2.4. recursos financei~os: renda;

2.5. modos de vida: alimentação, vestuário, moradia,

meios de locomoção (carro), utilidades domésti~

cas, cuidados com a saúde, diversões,

ras, músicas etc.
lei tu '"

3.1. saúde:

n9 de hospitais e n9 de leitos;

prontossocorrOrs;

postos oficiais;

clínicas (cirúrgicas, psiquiâtricas etc);

hospícios;

3.2. assistência social:

asilos e recolhimentos;

associações de beneficência mutuária;

associações de caridade;

3.3. previdência social:

.- serviços;

• 4. Locais de Educação e Cultura:

4.1. Escolas;
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4.2. universidades faculdades;

4:3. bibliotecas;

4.4. teatros;

4.5. museus;

4.6. monumentos históricos e artísticos;

4.7. cinemas.

5. Segurança Pública:

5.1. sistema policial;

5.2. sistema penitenciário;

5.3. quar té i s;

5.4. bombeiros .•

6. Organizações Trabalhistas:

6.1. sindicatos;

6.2. associações~

7. Cooperativas

•

8. Locais de Culto:

8.1. igrejas (católicas, protestantes etc);

8.2. problemas religiosos (segregação religiosa, hos
tilidade) •
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9. LOcais de Recreação:

9.1. casas de diversões;

9.2. festas populares;

9.3. divertimentos populares;

9.4. parques;

9.5. bares, cafés;

9.6. ginásticas;

9.7. esportes.

Estes indicadores sociais, nos quais se inse-

rem também os ecológicos, permitirão ao investidor imobiliário

elaborar mapas, tabelas, gráf icos I matr izes que representarão:

1. densidades demográficas em diferentes épocas;

2. características da população local de acordo com a

idade, a profissão e a instrução;

3. índices de mortalidade bruta, infantil, bem como ín-

dices de natalidade da população urbana local, perm!

tindo, inclusive, mensurar seu cres~imento;

.4. taxas de emigração e de imigração;
•

5. estimativas do número de elementos que compõem uma
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família e sua compos í.çâo em z e Laç âo ao estado civil;

6. índices referentes ao número de pessoas ocupadas e

desocupadas;

7. características das classes sociais que predominam

no local e índices que demonstrem se elas têm ou não

se alterado. Nível social das pessoas que residem
,.na area;

8. composição e d Ls t.r LbuLçâo de renda;

9. estimativas com gastos dispendidos no tocante ã ali-

mentação, vestuário, moradia, meios de locomoção, di

versões, leituras, músicas etc.

10. evolução de número de veículos automotores em compa-

ração com o crescimento da população;

11. localização e situação dos serviços de saúde e as-

sistência social;

12. localização e situação do setor educacional;

13. áreas de dominância culturais, de instituições ofi-

ciais, religiosas etc;

• 14. áreas reservadas para lazer.
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CONTRIBUIÇÕES DA ECONOMIA URBANA

Das teorias mencionadas no setor de economia

urbana, expostas no Capitulo 2, constituem subsídio fundamen~

tal a este estudo as de varejo. Dentre estas, destacamos teóri

cos como Markin, Mertes e Butcher e tvlacAnelly,Marquardt, Ma .....

kens e Roe, Ronald Gist, Richard Nelson e W. Applebaum por lida
. .,,.. .rem com varlavelS como:

.- transporte;

~ caracteres topográficos;

- densidade populacional;

... .concorrenClas;

direção do vento;

- distrito de compra central;

áreas de compra secundárias;

áreas originárias de desenvolvimento de ruas de co-

mércioi

áreas vicinaisi

• áreas de localização livre;
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shopping center;

- proximidade com relação ao consumidor;

- acessibilidade;

- agrupamento de lojas .já existentes;

agrupamento de lojas de, bens de conveniência; de com

pra comparada;

- potencial da área de comércio e suas flutuações;

fluxo detrâfego referente ã pedestres e â automóveis

veis;

- sistema viário existente e proj etado;

- nível de conveniência;

- alterações na pressão competitiva~

Tarnbémnos são úteis os teóricos preocupados

com a determinação da área de canércio, dos quais lembramos a

lei de gravitação, de Reilly e Converse, e a teoria de Huff.

Da observação das teorias varejistas, elabora

mos a listagem dos indicadores que se seguem:

•

-
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Indicadores Econômicos 159.

1. Indústrias:

1.1. tipo:

extrativas;

metalúrg icas;

mecânicas;

de material elétrico e de comunicações; ""

madeira;

mobiliário;

papel e papelão;

químicas e farmacêuticas;

"têxteis;

vestuário, ca Lçedos , artefatos de tecidos;

produtos alimentícios;

bebidas;

f umo r

editoras gráficas;

"f""" .,", .

I
diversas;

1.2. localização.

" J
2. :Comércio:

L" ..•_
2.1. varejo:

das lojas
- tipo: lojas, shopping-centers, bens de con

..

veniência, comparada, especialidade,
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supermercados etc;
- nível: popular ou nao;
- design;
- quantidade e variedade;
- dependência do centro da cidade de subdis-

tritos vizinhos;
- períodos de funcionamento;

relação com as vias de transito;
,-do oo nsum t do r

...classe social;

- procedência;
- freqtiência;
- hábitos de consumo;
- meios de locomoção;

2.2. atacadista:
produtos vendidos;
volume das vendas;
transporte utili.zado;
localização dos estabelecimentos;
trânsito de carga e descarga;

•

3. Serviços:

3~1. sistema banc&rio;

3.2. escritórios;
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3.3. turismo;

3.4. hotelaria.

4. Finança s:

4.1. órgãos de f ome ntorpiib.lLco r

• •

4.2. empresas de economia mista;

4.3. bolsas de valores;

" 11",& •.•• ~~c~itas/jesP2sas/impostos,

4.5. bancos;

4.6. financiadoras;

4.7. lojas de propaganda.

Os indicadores econômicos são relevantes no
planejmnento de estudo do investimento de uma área, pois, atra-
vés de gráficos , matrizes, tabelas e -map as, fornecerão uma vi.,......-

sualização de aspectos como:

1. áreas tlpicas,'ou que se confundem, indústrias, co-

mércios e serviços;

2. locais e tipos das indústrias, bem como índices de

poluição;
•

3. classificação do comércio existente;
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4. estabelecimento de áreas de influencia sob o comér-

·cio local;

5. registro dos dias e horários de ·funcionamentoi

6. acesso aos principais estabelecimentos comerciais e

levantamento dos problemas decorrentes;

7. disponibilidade de uma infra-estrutura de serviços

de apo í.o r

8. características do consumidor da área quanto ã clas-

se, ãprocedencia, à Íreqüência de comprar, à prefe-

rência de produtos, ao meio de locomoção utilizado;

9. localização dos armazéns e depósitos atacadistas;

10. levantamento do tipo de transporte utilizado;

11. levantamento dos problemas decorrentes dos serviços

de carga e descarga;

12. caracterização dos serviços mais significativos da á

reaj

13. evolução das receitas e despesas concedidas ao sub-

distrito.
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As teorias dessa área, â medida que se rela-

cionamao desenvolvimento e localização dos centros urbanos,

I constituem fontes 'de consulta constante no que tange ao investi
/ .,

dor imobiliário. Porém, este deverá estaraterito ao fato de que,
I

i por terem sido formuladas antes da I Grande Guerra, jâ se en-
.1.'

I.i

•

contram ultrapassadas. Delas salientamos:

1. regra de uniformidade, por mostrar a união das cida-

des por meio de eixos, estabelecendo desse modo:

eixo maior:

nele se realizam intercâmbios de bens e serviços,

favorecendo a instalação de indústrias, armazéns

e depósitos de atacadistas;

eixo principaZ:

entrecorta o eixo maior e nele se encontram as a-

tividades comerciais da cidade;

eixo secundário:

originando vias de acesso ao eixo maior e princi-

.paI;

2. crescimento axial, por estudar a evolução urbana co-

mo uma forma de expansão em sentido do centro da ci-..
dade para a periferia, havendo com o passar do tem-

po uma ocupação gradual entre as axiais;
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3. zonas concêntricas, por propor que as cidades se

constituem em múltiplos ciculos concêntricos, ocor- •..

rendo em cada um atividades especializadas que desi9:,

·namas características físicas dos terrenos e habita

ções inseridas neles;

4. teoria do setor, por caracterizar o crescimento da

cidade em setores, acompanhando a maior axial de

transporte. Chega a sugerir um certo grau de homo~-

geneidade no uso do solo,nas axiais e no redor de

la;

5. teoria do gradiente da densidade, por nos fornecer o

seguinte parâmetro; a densidade populacional dimi-

nui a medida que aumenta a distância do centro da ci

dade;

6. teoria polinuclear, por sugerir a expansão da cida-

de, de acordo com a existência de vários núcleos es-

pecializados em certo tipo de atividade. Estes pod~

rão ter ocorrido logo no início da formação da cida-

de, e posteriormente a partir de um centro único.

Indicadores Urbanleticoe

1. LegisZaç50 urban~stica:
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1.1. leis do zoneamento;

1.2. usos do solo;

1.3. planos diretores;

1. 4. imposições locais de âmbito da administração 10

cal.

2. Saneamento:

1.1. água;

1.2. esgoto.

3. Energia:

3.1. linhas de t.r an sm ís sâoj

3.2. n9 de consumidores;

4. Comunicações.

5. Logradouros p~bZicos!

5.1. pavimentados;

5.2. arborizados;

5.3. ajardinados;

5.4. iluminados à luz elétrica.

• 6. Obras p~bZicas:

6.1. construídas;
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6.2. em andamento;

6.3. planejadas.

7 .'Tl"ansportes:

7.1. estradas de ferro:
extensão das linhas (1 km)i
n9 de estações existentes;

7.2. estrada de rodagem:
estaduais (km);
munic ipais (km);

7.3. veículos:
automóveis;
caminhões;
ônibus;
metrô;

7.4. navegaçao:
armazéns;

c

movimento de entrada e saIda de barcos;
portas;

7.5. aeronavegação:
- aeroporto S;

7.6. sistema viário.
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Os indicadores urbanlsticos constituem subsí-

dio fundamental na tomada de decisão de investimento da área,

pois permitem estabelecer:

1. levantamento das leis que especificam o que constru-

ir, metragens , distâncias, que definem o uso do solo

na região;

2. mapeamento da .redede âqua e esgoto e designação dos

locais altamente servidos ou precariamente servidos;

3. mapeamento da distribuição da energia e planos de ex
-pansao;

4. plantas das áreas abrangidas pela tele-comunicações
-e planos de expansao;

5. levantamento qualitativo e quantitativo dos logrado~

ros públicos;

6. mapeamento de obras públicas em andamento e planeja-

das;

7. levantamento dos meios de transporte disponíveis

quanto.a quantidade, locais abrangidos, situação do

veículo, e dos caminhos por eles percorridos;

•
8. levantamento das características de uso do solo nos

terminais, estações e ao longo das principais áreas
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de tráfego;

9. levantamento de portos e aeroportos que caracterizam

o local;

la. mapas e gráficos do tráfego urbano;

11. mapeamento de vazão do tráfego, bem como da flutua-

ção diária do trânsito. Centro-Periferia e vice-ver
sa.

CONI'RIBUIÇÕES DO MERCADO IMOBILIÁRIO

Como já o dissemos em vários momentos deste
estudo, não podemos contar com contribuições teóricas propr í.a+-

mente ditas do mercado imobiliário, em cuja área se verifica
uma grande lacuna nesse sentido. Porém, algumas empresas parti

culares e oficiais, vêem na prática emitindo relatórios periódi

cos que, de algum modo, se prestam como subsídio ao trabalho

•

do investidor. Trazem, no entanto, dados muito gerais e que

se-aplicam muito mais ã grande região urbana do que às suas pa~

tes, não permitindo um estudo aprofundado do local onde se pre-

tende investir. Além deste aspecto, são dados muito mais apro-

priados ao estudo da oferta do que da procura em si.

Contudo, desses relatóri0s podemos aproveitar

certos requisitos próprios tanto para a região como para a pes-
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guisa do local. Assim sendo, deles elaboramos os

que passaremos a apresentar.
indicadores

Indicadores do Mercado Imobiliário

1. Distribuição mensal do numero de imõveis r'esfdenc La-,

is~

2. Distribuição de imõveis residenciais por número de

dormitórios.

3. Distribuição de imóveis residenciais pela localiza-

ção nos bairros do município.

4. Classificação de imóveis residenciais pela área to-

tal das unidades.

5. Classificação por faixa de valor por metro quadrado.

6. Classificação por prazo de entrega.

7. Lançamentos por zonas homogêneas de valor.

8. Numero de projetos existentes.

9. Unidades concluídas.

10. Número de unidades não comercializadas.

11. ~rea de construção média.
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12. Ritmo de .construção da unidades.

Os indicadores do mercado imobiliário forne-

ce, por meio de mapeamentos, tabelas e gráficos,uma visão da

área quanto:

1. às características e nível das residencias ... .pr opr-a as

e alugadas da área a ser investida;

2. às necessidades da população, relacionando n9 de pé~

soas e n9 de dormitórios (resid., própria e alugada);

3. ao n9 de residências vagas;

4. â concorrência em termos do que outras construtoras

têm feito e como têm vendido, observando-se, por

exemplo: endereço, bairro, n9 de dormitórios, suite,

preço m2, variação do preço ao longo do tempo, cond!

ções, prazo de entrega, detalhes diversos, construto

ra, incorporadora, vendas.

FONTES DE DOCUMENTAÇÃO

Para a realização das etapas de pesquisa des-

critas, são inúmeras as fontes de investigação que variam con-
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forme os ítens pesquisados. De modogerál, documentos estatís-

ticos, jornais, revistas, livros, relatórios de órgãos oficiais

ou particulares, constituem fontes de grande valia.

No caso específico do .mercado imobiliário,

além da pesquisa de campo, pela qual o investidor colige os da-

dos próprios da área de investimento, existem trabalhos de ,.,
am-

bitos gerais que constituem fontes de pesquisa. Os mais impor.

t.ant.es são:

EMBRAESP:Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio

Esta entidade vem se dedicando exclusivamente ao mer

cado de lançamentos de edifícios de apartamentos em

são Paulo. As informações que publica são obtidas

de matéria veiculada pelos principais jornais da ci-

dade, complementada por pesquisa realizada no local,

junto aos responsáveis pela comercialização das uni-

dades oferecidas. Porém, os resultados fornecidos

nos relatórios são amplos, não possibilitando um es-

tudo aprofundado, em termos do que se faz e do que

vende, no local. Apenas contribuem para uma visão

do que ocorre na Grande são Paulo.

1PT: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado

• de são Paulo S. A.

Emconexão com o ASUR, Agrupamento de Sistemas Uvba •....
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nos e Regionais, estes ôrgaos publicam, trimestral-

mente, um relatório intitulado Pesquisa de Comercia-

lização de Mercado Habitacional.

Abrange a cidade de são Paulo . A pesquisa

por eles efetuada visa acompanhar o ritmo de constru

ção e comercialização dos proj etos financiados pelo

BNH, Banco Nacional de Habitação. O levantamento de

dados é de caráter censitário, envolvendo um conjun-

to de informacões caoa z de oroo í.c Lar um oo nhecLment.o
:1 ••. ~ 4- •

do mercado.

Além desses trabalhos temos os eventualmente

publicados por entidades, tais como:

- EMPLASA: Empresa Metropolitana de Planejamento da

Grande são Paulo S/A;

..•..COGEP: Coordenadoria Geral de Planejamento do Mu-

c~pio de são Paulo;

CODEGRAN: Conselho Deliberativo da Grande São Pau

lo;

METRO: Companhia do N etropo l.i tiano de são Pau lo;

CONSULTI: Conselho Consultivo Metropolitano de De

senvolvimento Integrado da Grande são

Pau lo;
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- SEHAB: Secretaria de, Babitaçâo do Estado de' são

Pau lo;

Instituto Gal.Lup de Opinião Pública;

Prefei t.ure s e Câmaras Municipais;

PUB:Plano Urbanisiico de são Paulo;

PMDI: Plano Metropolitano de Desenvolvimento Inte-

grado.

Quanto §.S publicações técnicas especializadas

na área de Habitação e Planejamento Urbano, temos:

..
Revista de Administração Municipal (RAM), Instituto

Brasileiro de Administração Municipál (IBAM), trimes

traI;

Revista do Instituto Brasileiro de Planejamento (IBP),

RJ;

Sistema de Planejamento e de Administração Metropo'li

~ana (SPAM), SP, trimestral.
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A proposição metodológica apresentada compre-

ende em síntese os seguintes passos de procedimento:

1. Diagnóstico:

I1.1. localizar o terreno a ser investido em ama pla~

ta da cidade, na qual se insere, e definir o

subdistrito que o contém;

1.2. fazer,uma descrição dos seus contornos e carac~

terizarseus arredores;

1.3. visualizar a composição administrativa da cida-

de, ou seja: distritos, subdistritos, bairros,
vilas etc;

1.4. buscar compreender a distribuição dos loteamen-

tos através do tempo;

1.5. verificar como ocorreu a formação dos bairros;

1.6. estabelecer as principais diferenças geográfi-

cas, quer do local em estudo, quer da zona urba

na, observando traços marcantes da topografia;
r

1.7. verificar a .forma de vegetação existente, bem

como clima, hidrografia etc;

1.8. informar-se sobre os recursos naturais existen-
tes;

1.9. averiguar e mapear as barreiras artificiai's que
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impedem a expansão daarear

1.10. detectar os acontecimentos que originaram o ap~

recimento da zona urbana, bem como do local a

ser invest ido;

1.11. avaliar os elementos mutativos que alteraram a

paisagem urbana;

1.12. examinar como surgiram e se expandiram as prin-

cipais vias de acesso da zona urbana e estabele

çerrelações com a área onde se acha o t.e r r eno

em estudo;

1.13. entender corno se deu e evoluiu a configuração

da cidade: axial, setor, em círculos etc;

1.14. detectar o núcleo central da zona urbana e ver i

ficar seu relacionamento com o local do terreno;

1.15. definir as funções do núcleo central e da ,area

em estudo, tais corno: residencial, industrial ,

comercial e de serviço;

1.16. examinar corno se encontra hoje ouso do solo ur

bano na vizinhança;

1.17. levantar aspectos legais que regem a zona urba-

• na e o local do terreno, observando detalhada-

mente as leis de zoneamento;
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1.18. certificar das melhorias a .serem realizadas

quanto a transportes, áreas verdes etc;

1.19. examinar a distribuição da rede de transportes:

ferrovia, rodovia, aeroportos;

1.20. estudar o papel desempenhado pelas ferrovias na

zona urbana;

1.21. analisar o sistema vi&rio e o fluxo de tráfego;

1.22. compreender as forcas de aolomer;:::.r.~()(:1 A zona ur~ -. ~

bana e as conseqfiências para o local do terren~

1.23. estudar a densidade da população, ao longo do
tempo;

1.24. interpretar e projetar a distribuição da popula
-Çaoi

1.25. analisar e comparar dados demográficos como:fai

xa et&ria, grau de escolaridade, profissão etc i

1.26. examinar o movimento populacional e a estrutura

social, ou seja, composição da família, renda,

meios de locomoção, n9 de carros etc, sobretudo

do local onde se fará o investimento;

.1.27. obter informações quanto à assistência social
do local;

1.28. examinar o comércio local e estabelecer relação
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com o dô núcleo central;

1.29. definir áreas de compras secundárias;

1.30. pesquisar a existência de shopping-centers pró-
ximos à área de investimento e mensurar o grau
de influência no local do terreno.

Por meio destes indicadores, levantam-se os
dados da região e do local, cujas análises, através de
mapeamentos, gráficos, fichas, permitirá a elaboração
do diagnóstico.

2. Prognóstico;

Diagnosticada a região e o local, o investi-
dor terá então condições de realizar a prognose com
.vistas aos objetivos de edificação do empreendimento.
O prognóstico desenvolver~se-á baseado tanto em dados
quantitativos como qualitativos. No caso de se lidar
com materiais quantificáveis, podem ser empregados
procedimentos matemáticos, possibililitando previsões
mais sofisticadas. Deste modo, podem ser feitas cor-
relações com índices de carro, densidade populacional,
renda familiar, índice composto etc.

Quando se trata de dados qualitativos, com da
dos históricos, o investidor imobiliário poderá, por



178.

meio de observações, comparaçoes e interpretações,fo~

mar uma opinião quanto às tendências da região e do

local de investimento. Porém ,.as deduções advindas

de tal procedimento estarão sujeitas à limitações. As

sim, projeções sócio-econômicas, culturais, podem ser

totalmente alteradas em um breve espaço de tempo. Por

conseguinte, os resultados de anilise de prognóstico

ficam na dependência dessas alterações. Ou melhor,

a tomada de decisão quanto ao momento de comercia-

lização do L~óvel, pode se dar . .•. .no ~nlC.1.0, ao longo

ou no término da obra. Tendo em vista que o espaço

de tempo que se leva da elaboração e aprovação dos

projetos nos órgãos competentes (cerca de 6 meses) ao

término dos projetos executivos e da construção em si

(aproximadamente 18 meses), e considerando a adver-

tência feita a pouco quanto à adequação do imóvel, é

aconselhivel, procurando minimizar os riscos, a come!:.

cialização do mesmo logo no início da implantação do

projeto. Porém, se formos pensar e~ termos de lucro

o ideal seria iniciar a comercialização no final da

obra, quando js se tem um valor real dos custos. Se

assim procedermos, estaremos assegurando a r.entabili-

dade dos negócios e minimizando os riscos financeiros,

mas não estaremos garantindo a adequação do produto a
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ser oferec ido.

-Deste modo, como se percebe, nao pcxlemos fa,:",

lar de uma melhor data de comerc ializ ação. Esta, na

verdade, irá depender sobremaneira do critério do em-

preendedor e, portanto, irá variar de caso para caso.

Será com essas diretrizes em mente que o investidor

imobiliário deverá realizar o programa de investimen-

to.

3. Pr oq rama :

A elaboração da diagno~e e da prognose forne-

cerão como resultado final um programa que definirá

as metas de implantação do empreendimento. O desen-«

volvimento do programa deverá, no entanto, dar-se de

de acordo com a opção feita pelo empreendedor, isto é:

minimizar os riscos de adequação através da impla~

tação imediata do empreendimento e correr o risco

de possíveis alterações nos custos previstos da 0-

bra, diminuindo a margem de lucroi ou

minimizar os riscos financeiros, através da implan

tação a longo prazo, e correr o risco de altera-

• çôes no estilo de vida, tornando o empreendimento

inadequado para a nova realidade.
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.cabe-nos ainda, para finalizar a proposlçâome

~odo1ógica sugerida, observar que a aplicação desta

proposição se verifica tanto aempreendirnentos de

grande como de pequeno porte. Porém, a sua abrangên-

cia, o volume de dados a ser coletado, a profundidade

de análise devem ser estudados de caso para caso, cem

siderando-se sobretudo o tipo de empreendimento e os

aspectos financeiros envolvidos. Isto porque o plane

j amento de pesquisa pr-opo st;o envolve a contratação de

uma equipe de pessoas e, portanto, uma verba disponí-

vel pâ.ra r emune r â ' las e para os gc:;.ztcs pz oven í.errt.cc

de pesquisa. Assim,.só em empreendimentos de grande

porte e/ou de grande risco, onde o empirismo deve ser

totalmente eliminado, é que este instrumento de análi

se se aplica na íntegra.

Feitas estas considerações, passaremos, en-

tão I â adoção e aplicação do método descrito, para um

caso especifico: Vila Guilherme.
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APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE PESQUISA IMOBILIÁRIA PROPOSTO
.r-•.

' ..,"

Pretendemos no Capítulo que ora se apresenta,

fornecer os resultados de pesquisa realizada nos moldes da pro-

posição metodológica estabelecida em Capítulo anterior. Para
tanto , limitamos como objeto de estúdo um terreno situado em Vi

la Guilherme, no município de são Paulo, e decidimos que a apl!.

caça0 da pesquisa imobiliária dar.-se~ia com vista ao investimen

to em imóveis residenciais.

Embuídos de tal objetivo, partimos para a for

mulação e execução do planej amerrt o da enquete, o qual se proce~
-:.: -- ..

sou em dois momentos, seguindo o padrão met.odoLôq.í.oo indicado,

ou seja:

1. um preve entendimento da dinâmica da cidade, basean-

do-se apenas em fontes secundárias, tais como: regi~
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tros estatísticos, documentos pessoais, comunicação

de massa. Este procedimento visou apenas ~'obiSer~ar

que a cidade se apresenta dividida em um certo núme=

ro de setores, de distritos e subdistritos, de bair~

ros e de outras zonas secundárias que difnrem quanto

à história, à utilização do solo, à ocupação imobill

ãr í a , à densidade demográfica, ã composição da popu-

lação, às atividades sôc í.o+econôm í.ca etc, mas que

não deixam de ser produtos da cidade como um todo. O

conhec í.ment;o do particular implica no geral. Pozt.an

to, no estudo em questão, decidimos estender a análi

se de Vila Guilherme ao município de são Paulo. Em

busca de uma melhor compreensão da si tuação atual do

mercado imobiliário que dorn í.n e tal região, resolve-

mos investigar a origem e evolução deste mercado a-

través dos t.emoos . Des'te modo, para simplificar o

procedimento adotado, elaboramos duas formas de a.-

presentação, a saber:

a. 1554-1980, quando efetuamos uma análise genérica

_e descritiva, devido ao volume de dados encontra-

dos e ã amplitude do período, buscando realçar.as

teorias levantadas no Capitulo 2 deste estudo e

que orig inaram a proposição metodológica apresen'-

tada.
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b. 1970 ....1980, quando verificamos, por meio de um pr~

cedimento mais· analítico, a viabilidade de ap1it!e.

ção de um conjunto dessas·teorias no tecido urba~

no de são Paulo, com fins imobiliários;

2. um ex~e detalhado do local, onde se situa o terre-

no, no caso Vila Guilherme, compreendendo não só

os dados que resultaram do momento anterior, como

..

também'de pesquisa de campo, cujos dados foram co1i-

gidosatravés de observação e de questionários estru

turados. A coleta de dados referentes a estas eta-

pas se processou fundamentada nos indicadores exata-

tamente como foram organizados em CapItulo preceden-

te a este. Porém, não 'nos prenderemos â apresenta--

ção do levantamento dos dados, pois achamos desneces

sária, e sim aos resultados que constituem a

final de aplicação da metodologia proposta.
prova
Deve-

mos ainda esclarecer que muitos dos dados levantados

por meio dos indicadores não foram incluídos no en-

foque que passaremos a desenvolver por serem de rele

vância secundária.

.'
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sAo PAULO: ORIGEM E EVOLUÇAo DO MERCADO IMOBILIÁRIO 185.

DE 1554 a 1980

,/.,
I,

1

'I
!

Uma análise retxospectiva de acordo com as ex

planações teóricas efetuadas no Capítulo 2, sobre História'Urba

na, e o procedimento metodológico proposto no Capítulo 3 , para

urna visão genérica da cidade, perm í.t.a-nos detectar, logo de ime

diato, dois focos de origem da cidade'de são Paulo. O primei
ro, em Santo André da Borda do Campo, surgindo das iniciativas

de João Ramalho; o segundo, no Páteo do Colegio, representando

uma iniciativa do poderio jesuítico.

Nosso intuito em salientar este fato é o de

demonstrar que, a partir deste momento, já justifica uma análi-

se do ponto de vista da teoria dos núcleos cerit.r a.í.s (1), princi-

pãlmente se con sí.d erarmos que estes dois focos da povoação irão

se'contrapor ao longo da história da cidade. Enquanto são Pau-

lo, restrita ao Páteo do Colégio, era símbolo do planejamento
jesuítico, de uma esquematização excessiva, Santo André surgia
naturalmente sem algum plano de organização.

A rivalidade desses núcleos se fazia notar e

nao se encerraria nem mesmo com o estabelecimento de são .·Paulo

como núcleo oficial. O conflito entre colonos e jesuítas se e~

tenderia. Os colonos não aceitavam a rigidez das posturas im-

postas pelos jesuítas, que buscavam assenhorar-se das terras p~

ra impor a lei do mais forte. Desta situação de oposição aos
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esquemas jesuíticos, resultou um padrão de povoamento dispersi-

vo que, inicialmente, fez do centro urbano um núcleo simbólico~

Como observamos, é o fator histórico-político

que, primeiramente, se manifesta na formação da vida urbana p"a~

lista. Paralela à açao desse agente condicionador, e tão forte

qu ant.o ele, temos de considerar um outro, isto é , o papel "dos

acidentes geográficos e da localização da cidade em exame.

Sob uma perspectiva geográfica, conforme a de

finimos no Capítulo 2 e seguindo os indicadores" correspondentes a

este aspecto, é fácil constatarmos, pela Figura 14, quanto a

paisagem urbana paulista tem a ver com a topografia das colinas.

Aplicando os princípios da teoria de 10caliza~ão(2), percebemos

que, desde a formação da cidade, a situação física está a dete!:.

minar a configuração do seu sítio urbano, cuja influência se

faz notar não" só no passado, como ainda nos dias atuais. Devi--

do a esta cond í.c í.on arrt e , a cidade surgiu"ã semelhança de uma a-

"crópole, no alto de uma colina, escolhida propositadamente pe-

los jesuítas pela segurança que lhes apresentava.

•

Detendo-nos um pouco mais, percebemos que es-

te fatOl;;'"-:":seapresenta embuído de duplo "significado, isto é, se

de um lado pode ser considerado como decisório no prevalecimen-

to deste núcleo sobre o de Santo André, totalmente descampado i

de outro, esta topograf ia irregular impossibilitou a Lmp Lanta+-



o
2: o
<t .J ; :
lO ;:) .cr i

o: ~ . D ;

=>UJ •.• !
O :

O O •
- te&: ~ § .
!:(f) .•. ~
(f) g i

11. •
o. o. •.

•



188.

ção tal e qual do esquema urbanlstico jesultico. Um dos exem-

pIos que comprovam a não viabilização da influência européia
em solo paulista, foi a impraticabilidade da aplicação da plan~

ta tipo hispano-renascentista que difundia a distribuição de

ruas em forma de tabuleiro de xadrez (3). Na verdade, o abando-

no das normas geométricas no planejamento não só se verificou
na própria cidade, como também nas aldeias, tendo de adaptar-se
conforme a topografia.

Até o momento histórico descrito, a cidade
de são Paulo restringia-se, então, a um nucleo central, compre-

endendo o famoso triângulo, cujos extremos uniam as primeiras
praças de Piratininga: o Páteo do Colégio, são Bento e o Carmo.

Estas duas últimas originaram-se das tabas dos caciques conver-

tidos, Tibiriça e Caiubi. Os cqminhos destas marcaram as pri-

meiras ruas do pov'oado , as atuais Quinze e do Carmo, conforme
nos elucida a Figura 15.

Ao redor deste centro, distribuiam-se algumas

aldeias,cuj a dí.spos í çâo permite-nos divisar. a formação de nú-...•.
cleos isolados, identificando-se com a teoria polinuclear(4). t
importante salientar, todavia, que essas aldeias, de certa for-

", .- - .

•

ma, tiveram um pouco da força do núcleo central,. o qual surgia

como um apêndice do campo, existindo apenas para funções relig~
osas e clvicas •

A esta altura de nossa análise retrospectiva,
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tendo em vista a entrada de novos fatores, que atuaram no senti

do de impulsionar a expansão paulistana, tornando-a mais compl~

xa, achamos conveniente, para efeito deste estudo,

os acontecimento em tópicos como:

distribuir

primeiras manifestações da expansao do centro ur ba-

no: era das tropas (1594-1850);

o padrão de crescimento urbano sob a era da ferro-

via (1850-1900);

o padrão de crescimento urbano sob a égide do automó

vel (1900-1980).

PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES DA EXPANSÃO DO CENTRO URBANO:

ERA DAS TROPAS (1554-l850J
.•.

-c.,

Por volta dos fins do século XVII, o tecido

urbano de são Paulo começava a se alterar. Eram os primeiros

sintomas de expansão, que se dava com a localização de residên-

cias em torno do centro em forma de chácaras, formando o que al
guns autores convencionaram de "cinturão das châc aras"(5).

Organizado pela cidade e para a cidade, este

•

cinturão, al~m da função r~sidencial, deveria fornecer ~ma pro-

dução horti-frutícola. Também o constituíam cemitérios, hospi-

tais, colégios, e,principalmente, pousos de tropas destinados a
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propiciar alojamento junto ao núcleo. Como residencial, é in-

teressante notar que aí se localizavam as famílias de recursos

que formavam a elite paulista. Porém, tal constatação nao deve
,,

ser entendida como regra geral, pois no Brás, entre casas: de

porte, situavam-se alguns casebres.

Um levantamento de numero de r e s Ld êric La s nos

anos de 176·5 e de 1836, ·leva-nos, no entanto, a observar que

aos poucos o centro as sumia o seu papel de polar ização, conf or-

me podemos averiguar pelos seguintes dados:

N9 DERESIDOC:IAS

1765 1836
sé IP ••• ;. •••••••••••••• a.• 392

200

14

100
88

377

1176

479
122

209
260

Sta. ff igênia ••. ~..••.••.•.•••••..

Br'ás •••••••.••••••••.••.••••••••••

PeIlOO ••••••••••••••••••• ~~.•••••••••

NS. do 6 .-•........................
Sto. Amaro ••••••••••••••••.•••••••• - **

** Dedo não canputado pois Santo Amarotomeu-se vila Em 10.07.1832, e
pelo Decreto n9 6.982 de 22.02.1835 t.ransforrrcu-ae emdi.strito.

A partir'do século XVIII, o fenômeno de expan

sao t or-nou=se mais evidente, tanto que algumas das châc ar as co-r.

•

meçavam a se desmembrar em prol do crescimento ur ba no , Todavi.a,

algumas ainda resistiam como: Sta. Efigenia, 'BomRetiro, Brás,

Consolação, Liberdade, Cambuci., Móoca, Pari, Barra Funda, 1\gua

Branca, Higienópolis, Vila Buarque. Paralelamente a esta expa,!!
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são, núcleos isolados, como o caracterizamos pela teoria polin~

clear, desenvolviam-se e ganhavam força como; Santo Amaro, N.S.

do 6, Penha e Pinheiros.

Na interligação desses núcleos, as estradas,

ou seja, os antigos caminhos usados pelas tropas, exerceram fun

ção primordial. Nesta fase inicial, onde predominavam esses c~

minhos, a teor ia axial de Hurd, conforme a expusemos no Capl tu-

lo ,2, é a que mais se identif ica com esse momento de expansao

da cidade, permitindo-nos uma análise mais decisiva.

Por meio desta teoria, podemos af irmar que a

expansao da cidade se deu, na realidade, em função das princi-

pais'estradas da província que convergiam para o centro, cuja

extrapolação afetava os arredores. O cantinho d.e Santos, no en-

tanto, exerceu um papel fundamental, quer nessa era das tr9pa~-.

quer na locomotiva, quer no automóvel. Essa rota polarizou o

plano de ruas de são Paulo, originando uma concentração de edi-

fícios no eixo norte-sul (Figura 16).

Embasados na teoria da localização (6), é fá-

cil deduzir o quanto contribui comercialmente o fato de são Pau

lo situar-se -na entrada desse Caminho do Mar. Esta posição co-

locou-a'na função de recepção e distribuição para o planalto e,

por conseguinte, para uma ampla região interior .

• Deste modo, notamos na capital correntes de
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circulação, compreendendo produtos de exportação vindos do in-

terior através de várias estradas, e que após at.ravessar a cida

de se dirigiam ao porto de Santos.

"A funçãode área abastecedorada capital, que algumas POE.

çôes dos arrEdores encerravam,e a funçãode centro de P~.

rigrinaçãode outros, originavamuma intensa cí rcuLaçào

de âmbito local,do qual a cidade de são Paulo igualmerite
constituíafeco, quer centrifugo,quer centrípeto"(7).

..
'~I .

Relatos da época afirmam que as condições de

circulação, por requererem inúmeras interrupções de viagem, mo-

tivavam o aparecimento de hospedarias para descansos, pernoites

e restabelecimento para prosseguimento da viagem, caracterizan-

do os arredores paulistanos, tendo em vista a convergência dos

transportes em torno da cap í.taLc

Essas estradas existentes eram extremamente

precárias. O caminho para a Freguesia do O,por exemplo, era

impraticável no tempo das águas sobre tudo por época das cheias

do Tietê. Esta circunstância, bem como a freqUente alteração

de itinerários, mu í.to contribuiu no sentido de restringir o pa-

pe L da estrada como eixó orientador do povoamento em escala 10-

cal, embora tal papel tenha sido apreciado. Dentre as princi-

pais .artérias existentes, lembramos:
•

- Estrada de Bragança;
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- Estrada do Rio de Janeiro;

- Estrada de Santos;

......Caminho para Santo Amaro:

Estrada em demanda do sul (passando por Pinheiros e

Cotia) ;

Estrada de Itú, via margem esquerda do Tietê;

- Estrada de Itú, via parnaiba e Pd r apozaj

- Estrada de Goiás, passando por Jundia1.

Ã18mdos fatores até agora examinados, que

colaboraram para o padrão de crescimento do tecido urbano pau-

listano, devemos averiguar ainda o item popu1ação(8). Embora
-,

esta,. tanto nos arredores de são Paulo, como na própria Capi-

tal, era diminuta em numer os absolutos; com relação ã população

total do estado, não era desprezível.· Quanto ã evolução demo-

gráiica no cinturão das chácaras, torna-se difícil avaliar pois

este se achava" quase totalmente incluso 'nas freguesias compone~

tes da cidade de são Paulo.

Pelo eXp0sto neste período, em que os cami-

•
nhos da.tropa orientaram em parte as primeiras manifesta'ções de

crescimento urbano da cidade de são Paulo, já podemos enumerar
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alguns pontos conclusivos como:

1. a formação do t.ec ido ur bano pau l.ietano iden titica -s~

l,ogo de intcio, com a teoria pol,in~~l,ear:

Se considerarmos os vários exemplos de formação de

cidades vistos no Capítulo 1 deste estudo, perceber-e

mos que a ocupaçao territorial da cidade de são Pau-

10 contraria o que comumente ocorreu nas cidades exa

minadas. Ao invés de se caracterizar por urna expan-

são centrífuga a partir de urna pressão demográf ica

em seu núcleo central, deu-se pela integração de nú-

cleos isolados;

2. o papel, hegemônico r eeervado ao centro de são Paulo

é explicado pela teo~ia de localização, ou mais pre-
'- - .

cisamente pela teoria dos núcleos centrais:

o núcleo, de acordo com. sua posição geográf:ia, tor-

nou-se, aos poucos, em passagem obrigatória, o que

foi dando-lhe urna certa evidência. De'inicio, proj~

t.ava-se nas funções religiosas e cLv í.c asr posterior-

.-mente, traduzir-se-ia no desenvolvimento comercial.À
'"':. : .~--~ -

medida que essa área tornava-se atra~nte, p~seou a

haver uma maior procura e, por coriseguinte, urna ten-

dência de aproximação, em termos comerciais, residen

ciais etc;
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3. v ie l.umbi-am oe ainda nesta ex pane áo um desenvoZvimento

em termos axia Z:

os caminhos 'de tropa transformaram-se em vias de a-

cesso de suma importância para a circulação. Com o

passar do tempo, algumas começaram a se destacar co-

mo ponto de atração, especialmente para o comércio

varejista.

o PADRÃO DE CRESCIMENTO URBANO SOB A ERA DA FERROVL4 (1870-1900)

A partir da década de 1870, o cresclmento da

cidade de são Paulo acelerou-se de modo surpreendente. As ra·-

zões desse fenômeno se encontram na expansão econômica, na evo-

lução dos melos de transporte e no acréscimo populacional. Es-

ses fatores acabaram com a rot.í.na da cidade como sede adminis·-

trativa e, por conseguinte, o papel simbólico que exercia.

Uma análise do progresso econôrn í.co, y,."econ-

tribuiu para otimizar as funções urbanas do centro, bem como a

capital em si, requer que nos detenhamos no exame dos efeitos

advindos do café. Especificam~12te para são Paulo, este produto

propor c í.onou Ium verdadeiro renascimento da vila. A cidade pau-

lista se ampliou em função dele. As novas riquezas derivadas

das negociações do ,café cr iaram centros econômicos capazes de

dinamizar a população. Por sua vez, a intensificação das tran-
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sações comerciais realizadas no centro motivou os fazendeiros a

residirem na cidade, onde construíram belas e confortáveis ca~
sas.

o crescimento do centi'o t.or nou+se , deste mo-

do, inevitável e a expansão urbana se inicia em direção às áreas

contíguas. Foi então, por meio deste processo de expansão urb~

na por aglutinação, que ocorria a invasão do cinturão das cháca

ras, originando quase sempre loteamentos que geraram novos bair

ros.

De início, examinando os mapas da época, not~

mos que a expansão se acentuava mais no sentido oeste-noroeste.

Tal çonstatação é muito mais verdadeira ~lando acrescentamos a

análise a construção do Viaduto do chá, que, ligando o velho

centro ao novo (atual Praça da R-epública), possibilitou trans-

por o vale do Anhangabafi, conforme nos ilustra a Figura 17~

Fod na década de 1890 a 1900 que verificamos,
entretanto, o pontq máximo
planta de Gomes cardim(9),

desta expansão. Ao observarmos a

notamos logo que ó cinturão das chá

caras estava prestes a ser absorvido totalmente pelo centro. Vi.

la Mar Lana ; Vila Clementino e Perdizes apareciam como apêndice

de um bloco compacto de arruamentos. Podemos vi-sualizar também

• uma nova tendência, ou seja, o aparecimento de arruamentos i50-

lados, separados do centro por áreas ainda não loteadas, cuj os
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exemplos sao Santana, Vila Gomes.Cardim, Vila Prudente, Ipiran-
ga e Cerqueira César.

A expansão urbana refletiu-se ainda na Penha,

demonstrado pelo seu amplo arruamento, em Pinheiros e em N.S .
. 1

do 6, quando, então, já podemos distinguir nitidamente as ten-

dências polinucleares. Na verdade, a transformação destes em

bairros deve-se muito mais ao fator de atração do equipamento
de serviços que os caracterizava. Aos poucos esse processo de

poralização vai se tornando cada vez mais constante. Devemos
salientar, no entanto, que surgiu em um local não muito favore-

cido pela topografia, resultando dificuldades para a circulação.

o mesmo se aplica à. Cerqueira césar.

Por fim, ao se encerrar o século XIX, quanto

ã disposição geográf ica do espaço urbano, assemelhava-se àa-

tual metropolitana de são Paulo, se bem que em menor escala. A

área central .se encontrava arruada e compactamente edificada,
circundada por um cinturão de núcleos isolados. A titulo de

exemplo, Lapa se igualava a atual Itáque'ra, enquanto Pinheiros.

à Diadema ou Tàboão da Serra.

".- O segundo fator a estimular esta expansao va-

mos encontrá-lo na análise' dos meios de transportes (lO).e, nov~

mente, nos aspectos locacionais referentes à topografia. Quanto

aos meios de transporte, a evolução se fez presente a partir do

U' ~..~ ~
b~ I"~ {" F~
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estabelecimento da ferrovia, ·1875, que deu ã expansão da cidade

novo direcionamento, em sentido leste~oeste, o que pode ser ob-

servado na Figura 18. A instalação destas requeriam terrenos

planos, a fim de possibilitar seu traçado. Assim sendo, do pon

to de vista topográfico, as várzeas constituíam o local mais

indicado. Além do mais, eram as únicas regiões não invadidas

pelo centro, e, por esta razão, não requeriam desapropriações.

Ainda em favor do aproveitamento das várzeas estava o fato de

que a companhia possuidora de recursos podia enfrentar o probl~

'ma das inundações.

Como se observa, a estrada de ferro veio, en-

tão, alterar a configuração da cidade, dando-lhe uma forma cir-

cular em direção leste-oeste. De igual modo, provocou o colap-

so do antigo sistema de transportes e das atividades a ele re1a

cionadas, pois seguiam trajetos ~iferentes das velhas estradas.

Re suLt.ou daí uma relativa desvalorização de áreas ·beneficiadas

por eIas, estendendo-se inclusive a muitos aglomerados .que as

.compreendia.

'.

Pela razao exposta., a ferrovia ocasionou um

desvio de rotas, valorizando outras .estradas transversais. Va-

lorizou ár.easque passou a servir. Os povoados-estações crec í+

am enquanto os a.glomerados longe da linha, de UP' modo geral, e§..

tagnava.m. Com o tempo, passaram a exercer uma vocação de pola-

rização da industrializaçao e do povoamento suburbano.
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.Concomitante ao surto do progresso até agora

enfatizado, observamos também, por meio de um exame demográfico,

uma elevação da taxa de crescimento populacional em certos 10-

cais do município de são Paulo, a partir de 1855, conforme pode
.mos constatar na Tabela 2.

Averiguando-a percebemos pelos números apre-

sentados que a Penha, embora um núcleo afastado, sofreu um a-

créscimo significativo, enquanto em sentido oposto, N. S. do Ó,

também afastada não mostrou nenhum aumento relevante. A sé de-

nota /'a partir dessas datas, um crescimento ininterrupto 1 acom-

panhada das áreas imediatamente adj acentes I como Brás I Santa E-

figênia e Consolação. Em continuidade, os dados populacionais

levantados de 1872 a 1893 são testemunhos finais de que o cres-

cimento físico e econômico de são Paulo punham fim ao seu pass~

do colonial. Esses resultados, refletindo a expansão indus-
trial e comercial da cidade, com base nos informes extraídos
dos censos realizados nos anos de 1872 a 1890 são indicadores
sociais que apontarr:to aparecimento de uma classe capitalista;uIl}

influxo cada vez maior de fazendeiros para a cidade. Por conse

guinte, revela um abandono das.ocupaç8es rurais pelas comercia-,
t.s , industriais, burocráticas e intelectuais.

Neste contexto, onde as novas fontes de rique

~ za determinavam a moda, começava para pobres e ricos a luta pe-
lo espaço vital. Assim sendo, em 1890, o padrão de crescimento



•

. A .NOS

DISTRITOS I1836 1855 1872 1886 .1890 1893

sé 5.568 I 7.484 9.213 12.821 16.395 29.518

sta. Efigênia 3.064 3.646 4.459 11.909 14.025 42.715

Brás 659 974 2.308 8.269 13.337 21.311
,r

Penha 1. 206 1.337 1.883 5.998 26.807 32.387

N. S. do (') 1. 759 2.030 2.023 2.283 2.209 1.128
.

Consolação ,... - 3.357 2.750 2.161 2.350
I

. TOTAL 12).256. 15.471 . .23.243 . 44.030 . . .64.934. .192.409 .
I

FONTE:Richard Morse ••.
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de são Paulo encontrava-se caracter;izado como segue;

este: representado pelo Brás, possuia a Estação do

Norte e a Hospedar;ia dos Imigrantes, já apresentava

sistemas de um bairro de pequeno comércio;

norte: resumia-se na Estação da Luz, prometendo tor-

nar-se em outro centro de atividade, caracterizava--

-se por loteamentos destinados ã classe mais pobre;

noroeste: predominavam as chácaras de Campos Ellseos

eSta. Ef igênia, cujos loteamentos transformaram-nas

em simbolo de cultura e dos interesses urbanos da e-

lite em ascensão;

sul e sudoeste: seus espaços começavam a ser invadi-

dos pelo interesse re~idencial.

Adotanto procedimento análogo ao anterior, ao

éncerrarmos esta fase sob os ápices da ferrovia e do café, tam-

bém efetuaremos a enumeração de alguns pontos conclusivos, co-

mo:

l~'a~aracterizaçao da teoria poZinucZear tornar-se evi·

dente:

A f er roví.a valor izou novos locais, que foram inclusi

ve, beneficiados com o programa de tratamento das
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várzeas elaborado porestasi

2. dtividades industriais e comerciais c~ncentram-se em

determinada~ regiBes car~cterizando~as:

As estações originam um fluxo de pessoas, gerando p~

los de referencia. Tal acontecimento valoriza a pro

ximidade das estações para atividades comerciais e

industriais, reforçando certos núcleos como o de N.

S. do 6;
..
"~I.

3. a partir desta ~poca pO~~~Be aplicar3 em termos de

me~cado imobili~rio3 curvas de valores de prQç03 ten

do oCn~cleo atual como referfncia:

Em geral, os preços decaem do centro, mais valoriza-

do pelas atividades q~e lhe são inerentes, para a pe

riferia, permitindo estabelecer curvas de valoriza-

ção dos preços. Porém, observamos, paralelamente, a

aplicabilidade dessas 'curvas no centro dos núcleos e

xistentés em relaç~o a periferia destes, pois, embo-

ra menos valorizados em relação ao n6cleo central, ~

sufrufam de condições que lhes davam situação sup~
rior à vizinhança que os circundava;

4. o uso do solo já se fazia visivel em alguns locais:

Apesar de nao ter havido nenhuma determinação, ao
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Lonq o das ferrovias, os locais começavam a ser desti

nados para as atividades industriais, tendo em vista

a facilidade de carga e descarga. Tal fato iria de-

terminar, por sua vez, locais de moradia para po-

bres, em geral próximos as industrias, e para ricos,

que de preferência se distanciam desses lugares;

5. a ferrovia atribuiu uma-novd configuraç50 a cidade

de s50 PauZo: expans50 em sentido eixo Zeste-oeste:

o sentido leste-oeste foi desenvolvido em conseqliên-

eia da própria disposição t.opoqr à f Lca das várzeas que

a nortearam.

o PADRÃO DE CRESCIMENTO URBANO SOB ÉGIDE DO AUTOMÓVEL (1900-19-'10)

DeSta .faae em-diante, a metropolização de são

Paulo tornou-se fato. Para tanto, colaboraram a ocupaçao dos

espaços vazios existentes entre os nucleos e a integração des-

ses núcleos em uma estrutura urbana unitária. Estes aconteci-

ment.os foram fruto de um desenvolvimento imobiliário desenfrea-

do e sem planejamento, que jã se fazia sentir desde 1890.
- (11)Segundo Raffard , de um lado a diminuição

de construções de vias férreas, levando a uma menor aplicação

de capitais neste setor, e, por outro, a extinção da escravidão

provocando a depreciação das propriedades agrícolas, o investi-
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mento em.construções e em tererrenos tornav.a-se atraente.

Porém, após, 1915, intensificou-se por meio
do aparecimento de uma nova tendência: a criação de loteamentos

residenciais isolados da cidade.

Desta nova experiência surgem os loteamentos

das várzeas, cujo resultado não fora dos melhores, pois o sitio

urbano era bastante desfavorável. Os exemplos for&~ Vila Maria

e parte da Vila Guilherme. O mesmo não ocorreu aos loteamentos

destinados à uma classe mais abastada, que resultou nos "bair

ros jardins". De inspiração inglesa, o planejamento fora dado

a "Company C ity" que, dotada de uma regulamentação para cons'cr~

çõ~s~ deu à paisagem urbana paulista, respeitando seus traços e

cológicos (12), uma morfologia arquitetônica e uma estrutura fun

cional ainda não igualada. Surg~ram, deste modo, o Jardim Pau-

lista, Jardim América, Jardim Europa, pacaembú e Alto da Lapa.

Com recursos menos sofisticados datam também dessa épo~~ os 10-
i

teamentos residenciais no trecho entre o centro e Vila Leopoldi
na.

Por volta de 1930, os loteamentos chegavam

nos limites municipais de Guarulhos e são Bernado, sendo que.

Santo Ama xo , com a instalação do Aeroporto de Ccngonhas, liga'V~

+se definitivamente ao centro paulista, em 1934 .
• Esta ocupaçao de natureza residencial ver ifi....



209.

cou-se também ao longo das vias .fêrreas devido à intensificação

da instalação industrial. Assim, de 1915 a 1940, percebemos o

aparecimento de um verdadeiro "cinturão de loteamentos residen-
ciais,,(13).

Em termos de transportes, com a inauguração

da era automobilística, os antigos bondes e1êtricos eram aos

poucos substituídos pelos novos carros que, timidamente iam a-

gregando-se ao cenário urbano, conforme nos demonstram as ci-

fras da Tabela 3.
• (1'1 •

TABELA 3.·Número de Veículos L"icenciados no HUi1iclpio

de são paulo: 1915~1940.

ANO CARROS DE PASSEIO
"

1917 1.760

1924 6.623

1929 13.655
1940 22.739

, . ......

FDNTE: Carlos Quirino SJMÕES,Aex-odoo-iae do Estado de são Paulo, SP"
1929, pp. 55-66 e 70-76.

Os estudiosos do assunto (14) chegam a afirmar

• que, .de início, o automôve L pouco contribuiu para a expansão u~

bana fora dos limites do centro da cidade. Eram vários os obs-
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tãculos: ruas que dificultavam o tráfego, poucas saídas-para os

arrabaldes, sem mencionar o custo do carro que o tornava apenas

para uma classe mais abastada.

Com relaçao a aristocracia paulista ê interes

sante notar que esta, ao contrãrio do que sucedera em tempos an

teriores na época das chácaras, quando os meios de transporte

eram precários, não participava do processo de suburbanização

residencial, apesar de possuírem automóvel.

Dentro deste enfoque, acr'edLt.a-e se que seja a

não participação da classe abastada no processo de suburbaniza-

çao residencial, o fato primordial das auto-estradas não exerce

rem inicialmente grande peso na evolução do processo. A impor-

tância delas restringiu-se à função dos ônibus, ou seja, como

transporte supletivo e complementar à ferrovia. Mesmo assim, ~

riginaram os "subúrbios-estações", em torno dos já existentes

"povoados-estações", e, mais distantes, os "povoados-entronca-

mento". Este tipo de transporte chegou ainda a valorizar al-

guns bairros periféricos,à,medida que incrementavam a polariza

ção destes, gerando os subcentros. Iniciava-se também uma nova
-,

tendência a se concretizar em tempos futuros, isto é, a "justa--,

pos~ção de loteamentos em contiguidade aos antigos bairros iso-
(15)lados" .

•
Concomitante ao aparecimento da rede de rodo-

vias, notamos, principalmente após 1940, a descentralização do
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comércio, de acordo com o desenvolvimento imobiliário (16). Tam

bém realizado de modo aleatório instalava-se nos principais ei-

xos de transportes. Porém, o centro ainda exercia grande atra-

çao devido sobretudo a quase ausência de transportes particula-

res. Notamos nesse fato que o radialismo unicêntrico cedia lu-

gar para um plano urbano pluricêntrico, de acordo com o que ve-
rificamos na Figura 19.

Da evolução deste período, podemos, então,
destacar alguns itens como:

-1. houve expansao em todos os sentidos:

de 1915 em diante, o nucleo urbano cresceu em todos

as direções: norte-sul, leste-oeste;

'i

2. houve acentuada compae.taçao na zona urbana:

a partir de 1940, os loteamentos são edificados; di-

minuem os lotes não ocupados, e o c~escimentu verti-

cal assume posição;

3. a ferrovia continua a exercer forte infZuGncia:

surgiram novos subúrbios ....estações, enquanto os exLs-,

tentes continuaram a crescer, consen;ando a original

poralização em torno da estação ferroviária;
•

4. expansdd das art~rias por meio do transporte rodovi~
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.rio:

o ônibus, principalmente, propiciou a.expansao hori-

zontal do centro urbano, gerando novos tipos de su-

burbios, como os de entroncamentos;

5. surgem novos tipos de bairr~s~ tanto por iniciativa

particular como oficiaZ:

o primeiro caso corresponde aos loteamentos edifica-

dos por companhias que se limitaram a arruar e 10-

.~, tear. O segundo, refere-se aos núcleos erguidos por

entidades estatais ou para estatais. Enquanto nas

iniciativas particulares a posiçio geogr&fica influi

na escolha do local de implementação, nas estatais o

fazem em qualquer parte, muitas vezes sem condições

residenciais.

Em resumo, do exposto até agora, podemos afir

mar, tendo em vista o mercado imobiliário, que o processo de i~

radiação da cidade, deu-se através de loteamentos distantes dos

centros mais desenvolvidos, cujo contato com a cidade era feito·

por linhas de transporte. Neste corredor criado pela circula-
- 1 d '. (17)çao, insta ava-se um comerClO ve.rej í.st a e e servlços· .,

• As centenas de vila que surgiam em são Paulo

não passavam, como em grande parte ate hoje é possível con st.a+-
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tar, da junção dos três elementos referidos.

Os serviços públicos de infra-estrutura e os
equipamentos eram deixados para mais tarde e deviam correr por
conta do poder público. Este, no entanto, era incapaz de prorn~
vê-los por falta de recursos.

Um circulo vicioso se estabelecia. A prefei~
tura poderia impedir esse loteamento especulativo da terra, mas
como fazer· se lhe faltava a autoridade moral, minada pela dis-
tância em que se encontrava da realização do minimo necessário?

Apoiada nesse tripé formado pela especulação
imobiliária pelo transporte caótico e pelo comercio não planej~
do, a cidade se expandiu, ligando-se a outros municípios que ,
por sua vez, avançavam em sua d~~eção para formar a principal
~area metropolitana.

O grande número de problemas verificado hoje
em são Paulo poderia em parte inexistir ou existir em menor es-
cala, segundo Luiz Saia, se a Prefeitura' tivesse elaborado um
conjunto de realizações

,.

~
I

I

"que marcar.íaa tanadade conociênciada nova realidade,c~
mo a fundaçãode uma urrídedepiloto rara acolher a p::::pul~
ção ou i.rrlústria,ou meS!TD as duas. Os problemasda tra-
ma viária, dos 'serviçospúblicose de ocupaçâode áreas
que iriam acolher o crescimentopopul.ac'lona'lpreví.st.ofo-
ram enfrentadosde uma maneira rru.ít;o conservadorae Inefí,
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caz. Mas, -os responsáveiseram tão insensíveisaos fenô~
menos que enfrentavamque, ainda em 1950, previrampara o
ano de 1975 urrap:>pulaçãode quatro milhões de habitantes
te ,,(18)s .

A partir da década de sessenta a cidade ex-

pandiu-se em um ritmo sem igual. As chamadas cidades-satélites

vivendo e se desenvolvendo ao redor do' centro primitivo criaram

.'uma espécie de dependênc ia para com a cidade em si. A conse-
'qüência foi o crescimento desproporcional do centro formando um

verdadeiro oogumelo-central de escr i tôrios, bancos e outras
inst'ituições. O resultado foi o recuo da área meramente resi-

depc~al que procurou fugir deste tumulto, iniciando-se novamen-

te o movimento de pessoas de poder aquisitivo alto em direção
aos bairros residenciais-periféricos. Alguns bairros, chegaram

f,' , "d -,'t'" ,,(19)d hmesmo a unClonar malS como orml orlOS e uma massa ~~a

na que, todos os dias se dirige ao centro nevrálg ice da cidade.,

A tendência atual, por meio de estudos urba-

nIsticos e eco16gicos, é a de sanai os problemas herdados de

uma estrutura urbana arcaica e feita ao acaso. Procuram dotar

os novo s bairros de centros de lazer e outros elementos ,que po.§.
•

sam permitir um maior descanso ao trabalhador. I,A idéia é \tor,-;-

nar o centro um núcleo meramente administrativo, ou seja,retor-

nar à sua situação 'inicial, quando atraiu o povoamento. Para

tanto, novos centros de compras, como os Shopping •.Centers, ino-
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vam o comércio varejista, procurando substituir o centro de com
pras. Enfim, o amadurecimento da urbanização deu a são Paulo,
as caracteristicas de metr6pole, compreendendo fatores positi-
vos e negat.ivos. são vários os problemas de ordem admí.ní.s't.r-a't.L

va. As exigências inerentes do processo urbano exigem obras
que ultrapassam em muito as possibilidades do municipio que nao
conseguem fazer frente a essas necessidades. Dal a marginaliza
ção que se intensifica nas áreas carentes, problemas que não a-
oenas afeta a est.;.ut.ura urbanLstLc a..iÍlilS a própria popula(.~ú

que se vê espremida e empurrada para locais cada vez mais dis-
tantes.

o centro urbano, a cidade como um todo,ao me~
mo tempo que exerce o poder atrativo, contribui para a criação
de grupos sociais estanques sem qualquer tipo de definição ou
possibilidades. O problema deles é a existência de gigantescos
enclaves de pessoas de baixa habilitações, renda e "status". Es
tes enclaves nos mostram a nitida separação flsica e psicológi-
ca do resto da cidade.

•

A demanda municipal e intensa, esgotando rap!
damente os recursos municipais e entravando outros setores da
vida urbana. Tais condições falta de recursos materiais, téc-
nicos e de equipamentos, fazem com que as areas m~tropolitanas
sofram um progressivo congestionamento, chegando quase §. paraI!
zaçâo.
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são Paulo tornou-se um qrande 'aglomerado de

construções e habitantes, os mais dispares possível. A atração

que exerce nos outros estados faz com que para aqui venham ele-

mentos incapacitados par a serviços especializados, além de 50"""<"'

.brecarregarem os diversos setores sociais-urbanos.

o crescimento de favelas (20) ao redor da cap!

tal é um reflexo dessa problemática, Alguns setores da vida ur

bana acha-se totalmente congestionados, enquanto que outros so-

frem pela falta da mão-de-obra. O conjunto administrativo cit~

dino de há muito que viu escapar-lhe o controle da situação,
decorrendo daí sér ios conf litos político-administrativos, que

se revelam em diver. os níveis e quase que simultaneamente. Os

problemas são os mais diversos, corno bairros que crescem além

do possível e acabam entrando na jurisdição de outras ~areas,

quando ainda pertencem pela sua 'primitiva conotação a outro se-
tor (21).

O centro urbano primitivo se acha de tal ma-

.nei~a lotado que não consegue fazer úma eficiente prestação de

serv iços, enquanto que bairros perifér icos, loteados irregular-

mente sentem falta desses mesmos serviços e a mun Lc í.pa Lí d ad e

nao consegue atendê'-los pela total falta de verbas e mesmo pela

ausência de um esquema de planejamento para urna melhor program~

çao .
•

O que ocorre é que muitos fazem ao mesmo tem-
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po a mesma coisa, começando por obras de natureza grandiosa,

quando as necessidades básicas são as que de imediato se preci-

sa. Neste item entra até mesmo o aspecto politico da situação,

onde muitos querem se aproveitar, visando outras funções.

As disparidades entre as distr ibuições de r en

da são outro aspecto do problema. Em são Paulo, ocorre uma ru~

tura da proporcionalidade da distribuição das rendas da federa-

ção para o estado e deste para o municipio. A solução seria u-

ma legislação especial e adequada a nossos problemas, e até mes

mo uma legislação de cunho social em termos de contato com ou-

tras regiões metropolitanas e até mesmo outros Estados.

Cada vez mais se percebe a total -inadequação

das formas de organização administrativa existente à escala dos

probl.emas a serem enfrentados. Umdos itens que mais nos indi-
.~

-'.
ca toda essa problemática é o aspecto social da população.

Os grupos. sociais existentes cada vez mais

se ressentem destas divergências que fazem com que eles nao so

tenham conflitos' com a cidade, mas, até mesmo, dentro de seus

grupos. Os de maior renda acabam se r et-Lr ando empurrados pelos

mais diversos aspectos. Partem 'então para os loteamentos exis-

tentes ao redor da cidade. Esses loteamentos atuais já pr ocu-:

ram dotar seus moradores de todos os serviços urbanos nécessã-

rios, ficando apenas restrito ao núcleo central o setor adminis

trativo.
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Em f Lns da década de 60, notamos o aparecime!!.
to de urna nova tendência, estimulando a realização de trabalhos

teóricos capazes de explicitarem o fenômeno urbano em seus as'""

pectos mais relevantes. Buscavam uma estrutura suf icientemeJte

articulada para facilitar a compreensão e captar o d í.r-ecLonam'en

to do crescimento urbano e o controle das condições das massas

urbanas, envolvendo suas condições habitacionais e da apropria-
ção dos serviços urbanos.

Dentro desse enfoque, assistimos a um verda-·

deiro despertar sobretudo de órgãos nacionais, estaduais e muni

cipais, que passavam a desenvolver vários estudos ã procura de

parâmetros para anàlisar a problemática urbana e, em especial, a

qualidade habitacional. Nesse sentido, vislumbramos uma preoc~

paçao emergente com o município,~e são Paulo, a partir de 1967,

com o.Decreto Estadual n9 47.683 instituindo a área metropolit~

na da Grande são Paulo. Definido os limites, cuidavam de efe-

tuar o planejamento de tal área. Para tanto, criaram o Grupo
'.,

Executivo da Grande são Paulo - GEGRAM, ao qual coube, além da

elaboração de um plano regional para oríent.ar a ação ,do Estado

na região, promover a implantação de um sistema de planejamento

permanente da grande são P~ulo, buscando integrar os programas

de todos os órgãos públicos e privados relacionados aos proble-

mas metropolitanos. Os resultados, publicados em 1969 (22 » pe!,

mitiram a formulação' do PMDI - Plano Metropolitano de Desenv(h-

I
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vimento Integrado. Na elaboração desse plano foi também de

Plano Urbanístico Básico (1968 •...1969).

grande contribuição a pesquisa de Lebret (1956.-1958) e o PUB

I

A pesquisa Lebret visava um estudo das estru- .

turas fundamentais, da expansão urbana e suas tendências , abrem

gendo a população e seu crescimento, os equi.pamentos públicos e

de vida coletiva, a estrutura social e a critica da situação p~

litica-administrativa. De acordo com a enquete concluiu-se que,

até 1957, os problemas mais graves referiam •...se â concentração

demográfica, â concentração das indústrias e 00 processo de ex-

pansão dos bairros periféricos. Como solução, acharam por bem

definir as unidades territoriais, administrativamente subordina

dos ãcidade, e tornar os bairros orgânicos. Mesmo assim, sur-

giram aspectos negat~vos próprios ~e uma metrópole.

Em 1968, a administração Faria Lima demonstra

va-se favorável à adoção de um plano fundament.al. Foi, porém,

em 1969 que surgiu o PUB - Plano Urbanístico Bâs í.c o , realizado

pelos técnicos do Consórcio Asplan, ~ Daly Montreal Wilbur

Smith. O PUB, feito em cima de previsões que se estendiam até

o ano de 1990, ditava uma nova orientação para São Paulo expres

sa nos seguintes termos: , ,
I
r

I - ampliar as oportunidades de desenvolvimento indivi-

• dual e social de toda a' população;
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II - ampliar a disponibilidade de serviços urbanos e de

conforto;

III - ampliar a integração de grupos de imigrantes e de

indivíduos marginalizados;

IV - ampliar as oportunidades de participação da comuni-

dade;

V - elevar ao mâximo o numero de empregos;

."...VI - contribuir para o aument.o da renda regional.

Das medidas emanadas do PUB, destacamos:

na) estlinular a concentração das atividades irrlustriais;

b) garantir densidades resideociais de 300 pessoas por hec
tare, eu prédios de apartamentos, na área central de
são Paulo, ao longo dos corredores de atividades TIlÚlti.;..

pâas e nos centros sub-regionais; de 150 pessoas por

hectare, emprédios e casas, na áreas contíguas aos c~
redores; e de 75 pessoas por hectare, emcasas, nas zo-
nas periféricas da cidade;

c)increnentar as atividades re::reativas e de turismo em

áreas montanhosas, no vale do Rio Tietê, e ao redor das
represas de Guarapiranga, Billinj"s, Pirapora e outro~l23).

Foi, então, com base nessas diretrizes advin

das da Pesquisa Lebr-e+ e do PUB que nortearam o desenvolv imen-

to urbano paulistano, por meio do PMDI •..Plano Metropolitano
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Integrado. Em or.t ra s palavras, os estudos do PMDI fundamenta •..

ram-se já em aspectos demográficos, econômicos e sociais. Des

se modo, o PMDI prescreve a estruturação do espaço metropolita~

no, a distribuição da população, a ocupação e usos urbanos e os

espaços abertos. Trata-se do estudo sistemático de maior vali-

dade sobre a conjuntura metropolitana, sobretudo porque estimu-

la a ação unificada e planejada a um nível supra municipal.

Em cumprimento à legislação federal, o gover-
no do Estado de são Paulo elaborou alei Complementar n9 94 (24),

cujo objetivo é promover a implantação da Região Metropolitana
da Grande são Paulo, reestruturando o PMDI. Surge, assim, o

CONSULTI - Conselho Metropolitano de Desenvolvimento Integrado,

responsável pela promoção do planejamento integrado da região e

da coordenação dos serviços de interesse metropolitano.

DIVISÕES DO MUNIC1PIO DE SÃO PAULO E ESTUDOS DE HOMOGENEIZAÇÃO (1970/80)

o aprimoramento de alguns conceitos tornou-se

fundamental para o estudo de divisões do'município paulista em

áreas homogêneàs, sendo os mais importantes:

~ distrito e subdistritos administrativos: ao exami-

•

narmos o cÓdigo de leis, encontramos determinadopa-

ra o território brasileiro uma divisão político-adm!

nistrativa em estados, estes em municípios, que po-
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dem se. subdividirem em distritos e , ainda, em subdis

tritos. Portanto, esta divisão, oficializada pela

FIBGE ,...Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatisti-::a, hâ muito vem sendo aplicada ao mun í cLe-

pio de são Paulo abrangendo um total de 55 distritos

e subdistritos.

zonas de uso: em continuáção ã nossa pesquisa dos.

instrumentos legais instituídos, depar&~os com o zo-

neamento, exercendo uma função de controle do desen'-

volvimento urbano. Em são Paulo, tem surgido cons-

tantemente várias leis e decretos regulamentando o

uso do-solo. A titulo de exemplo, citamos :

lei n9 7805, de 1 de novembro de 1972;

lei n9 8007, de 24·de dezembro de 1973;

decreto n9 11.106, de 28 de junho de-1974.

Por estas leis, o município de são Paulo foi

dividido em zonas de uso, descrevendo sua localiza-

ção, limites e perímetros, originando as

zonas:
seguintes

Zl ...uso estritamente residencial de densidade· demo-

grafica baixa;

Z2 ...uso predominantemente residencial de densidade
, /
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demográfica baixa;

Z3 - uso predominantemente residencial de densidade
demográfica m~dia;

Z4 - uso misto de densidade demográfica m~dia-al ta;

Z5 uso misto da densidade demográfica alta;

Z6 - uso predominantemente industrial;

Z7 - uso estritamente industrial;

~~,. Z8. - usos especiais;

Verificamos que cada zona sao estabelecidos u
sos permitidos e características de aproveitamento
dos lotes ali contidos; frente mínima, área minima,

recursos mínimos de frente, laterais de fundo, taxa

de ocupação máxima e coeficiente de .aproveitamento
máximo ..

•

Como podemos observar por essas imposições, o

zoneamento revela-se um forte elemento de homogenei-

zação, tendendo a uniformizar as zonas quanto ao ti-

po de edifícios e à composição sócio-econômica da po
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pulação. ES.tendendo<""nosum pouco mais, podemos no ...

tar também que, ao atribuir diferencialmente os atri

butos aos imóveis em diferentes zonas e torna-los de

sejáveis ou não, para um dado uso, a localização de

um imóvel em uma dada zona tem reflexo no seu preço.

Assim, por exemplo revela~nos o IPT:

em decorrência de se permitir coeficientes de a-

proveitamento, maiores, poderão ser produzidos

maior área edificada para uma mesma area de terre

no, esperando-se assim que o zoneamento do coefi~

ciente de aproveitamento corresponda a um aumento

de vá Lorr

Zl e Z2 possuem o mesmo coeficiente de aproveita-

mento, mas em Zl só é permitico o uso residen-

cial, podendo representar um menor movimento de

pedestres e veiculos, maior silêncio, carater pr~

prio que fazem os terrenos em Zl terem preço mais

alto que aqueles em Z2, quando o interesse resi-
. 1 1 (25)dencla para a area e preva escente .

Deste modo, os preços também colaboram para

urna uniformização dentro de cada zona de uso apr~

sentando diferenças entre eles que favorece o prQ

cesso de estratificação ~ócio':"econômica da popuLa

ção nas diversas zonas de uso, reforçando a homo~
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geneidade intrazonali

zonas O~D: afastando-nos de medidas tipicamente le-

gais, demos' com a EMPLASA, Empresa Metropolitana de

Planejamento da Grande são Paulo, S/A, a qual execu-

tou, em 1971, uma pesquisa Origem~Destino (O-D). pa

ra realizá-la, consideraram, como a menor unidadees

pacial, pequenas parcelas de áreas denominadas tecni

camente de zonas O-Do O ponto de partida da EMPLASA

foi, então, a di.visão de zonas O-D, elaboradas pelo

METRO - Companhi.a do Metropolitano de são Paulo, fe.:!:.

ta em 1966-67, complementada com parâmetros como:

limites administrativos dos municipioSi

limites administrativos dos distritos;

limites administrativos dos subdistritosi

limites de áreas verdes;

limites de áreas de lazer;

limites de área institucionalj

leis de zoneamento (uso do solo);

densidade demográf ica, residenc ia], comercial e

industr La Li

- e, ainda, os rios, as estradas de ferro, de roda
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gem e as grandes avenidas, .que se constituíram em
limites interzonais.

Através destes critérios, obtiveram 243 zonas
o-o. Visou-se também a codificação dos endereços de
viagens de Origem-Destino, obtendo, deste modo, sub-
zonas O-O. Para classificá-las contaram com o traba
lho do Programa de Execução da Rede Simulada de Inte
gração dos Transportes - PERSIST, realizado em 1972.
Assim, desta subdivisão, resultou um conjunto de 633
subzonas (numeradas de 300 a 932) .

bairros: no tocante i conceituação de bairro, o as-
sunto torna-se bastante complexo. Com intuito de
simplificá-lo, resolvemos adotar a definição usada
pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Es
tado de são Paulo, em trabalho realizado em 197~, no
qual assim era expresso:

"bairrossão partes da cidade, reconhecfveí.s
par uma localizaçãogeográficae por possuí-
ran algum caráter práprio que os identifi-
quem. Os baírrros pcx1anter vários tipos de
fronteiras,de limites. Alguns são rígidos,
precí.sos, Há bairros,porém,cujos limites
pedem ser flexíveiscu são incertos. Outros
mesnos pedem não possuir limitesr~onh~í-
veis pelo menos para certas finalidades(26).
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Queremos ainda salientar o caráter de homoge~

neidade contida nesta conceituação, pois traduz uma

unidade t.emât í.ca do ambiente fisico sôc Lc--cu Lcur-e l.

Tal fato é mais um elemento positivo para a divisão

do municlpioem áreas homogêneas.

zonas de valor: o cadastro de informações sobre imó~

veis no mercado de são Paulo, elaborado pela

EMPRAESP - Empresa Brasileira de Estudos do Patrimô~

nio, constitui também uma fonte muito significativa.

Para caracterizar a localização dos imóveis

cadastrados, foram criadas 76 "zonas de valor", con-

siderando, para tal classificação, caracteres unifor

mes de valor imobiliário, sem necessariamente esta-

rem associados aos aspectos geográficos. Os crité-

rios utilizados mais relevantes foram:

conceitos e classificações empregados por correto
res de imóveis;

anúncios de jornal;

experiência de técnicos em avaliação da
EMBRAESP.

propria

Hoje, abrangendo um numerQ de 78 zonas, enco~

tram-se codificadas,' sendo .que umas possuem car-â t er comercial,
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enquanto outras não passam de zonas industriais. Há, ainda aI
gumas que coincidem com um bairro ou conjunto de bairros geogr~
ficamente próximos.

Resumem-se, assim pelo exposto, as

fundamentais que contribuíram para o aparecimento de
divisões

estudos,
versando sobre a divisão do município em áreas homogêneas.

o estudo e a aplicação de divisões dos cen-
tros urbanos em áreas homogêneas, para facilitar a compreensao
destes,é imperativo. Portanto, são Paulo, a exemplo do

também se fizera no Rio de Janeiro, Recife e Curitiba(27) ,
que

vem
aderindo à nova conceituação no sentido de ordenar os elementos

componentes do seu espaço urbano. Inserindo neste enfoque, te-
mos quatro tipos de divisões homogêneas a realçar, ou sejam:

divisões em zonas residenciais: a proposta de divi-

dir o município de são Paulo em zonas residenciais
partiu do BNH (Banco Nac ional de Habitação),' __ujo ob-

jetivo era facilitar pesquisas de caráter local. A-

grupando-se áreas subdistritais e de alguns "bair-

ros", obtiveram- 7 zonas, Ou seja:

Zona I residencial A;

Zona 2 - residencial B;

Zona 3 ~ residericial C;
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Zona 4 - residencial/comercial/industrial;

Zona 5 •..residencial A/comercial;

Zona 6 - residencial B/comercial;

Zona 7 ~ residencial C/comercial.

Os critérios utilizados para esta divisão ba~

searam-se em semelhanças sócio-económicas, o que le-

vou ã necessidade de subdividir os subdistritos de
"" - - -_ ..- -
Uv I-.~~'-:Y-:'-.l..v.

divisões em zonas geográficas: a EMPLASA ~ Empresa

Metropolinata de Planejamento da Grande são Paulo, ~

profundando-se mais do que o BNH, visou levantar da-

dos de caráter físicos, demográficos, econômicos e

sociais referentes à região metropolitana. De acor »

do com os resultados obtidos, fez o agrupamento· dos

55 subdistritos e distritos em zonas. Estas foram

definidas por regiões continuas qualificadas pela

sua posição geográfica em relação ao centro subdivi-

dido em:

L centro histórico;

2. centro expandido;

3 • oeste;

4. sul;
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5. leste 1;

6. leste 2;

7. sudeste;

8. norte;

9. zonas rurais; ·consti tuí.das de subdistr itos ma i s

afastados do centro como: Perus, Jaraguã e Pa.r e e--
1heiros;

subdivisões em áreas homogêneas.' em 1972 a SEPLAN

Secretaria de Economia e Planejamento, efetivou um

estudo sob um enfoque diferente até então, ou melhor,

examinou o processo de homogeneização com base no ní

ve1 de qualidade de vida da população definido por

meio de um conjunto de indicadores.

Partindo de três premissas' básicas, isto' é:

os problemas urbanos afetam a população de manei-

ra diferenciada;

a ocupaçao dos diversos espaços urbanos está dí.re

ta ou indiretamente inter~relacionada a fatores

que refletem o nlvel sócio-econômico das diversas

camadas da população; e

• a menor unidade espacial de agregações são os dis

tritos e subdistr Lt.o s , abrangendo um total de 55.
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Efetuaram a pesquisa em duas etapas, ou seja;

1. seleçio de vari&veis, disponIveis anIvel de distri-

tos e subdistritos, que refletissem a qualidade de

vida da populaç~o, tais como:

renda familiar;

saneamento b&sico; instalaç~o sanitãria, igua en-

canada;

popu Laç âo e uso do solo; densidade dernoqr àf ica,

crescimento populacional, mortalidade e uso resi-

dencial do solo urbano.

2. utilização da an&lise discriminante, como método es.,..

tatistico, possibilitando a partilha do município.

o resultado foi a classificação em três, seis
e oito' zonas homogêneas:

divisões em zonas homogêneas: realizado em 1978, es-

te estudo é um dos mais recentes .. Sua elaboração

contou com a participação de dois órgãos muito con-

ceituados; a CNPU - Comissão Nacional de Regiões Me-.

tropolitanas e da politica Urbana e G IPT - Institu~

to de Pesquisas Tecnológicas do Estado de são Paulo.

Com vistas a detectar indicadores que f crneces

sem os valores imobili&rios em são Paulo, procedeu-se a di~
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visão em zonas homogêneas segundo as "zonas de valor 11 • Foram

excluídos, no entanto, as industriais e as constituídas por u.,..

sos comerciais, a fim de se obter um controle sobre a influên-

cia da localização no valor im.obiliário, apresentando áreas de

características similares de comportamento imobiliário. A meto

dologia empregada encontra-se assim descrita em relatório forne

cido pelo IPT:

•

.(10 ••

"Para a divisão de são Paulo emzonas hcmcqêneassentiu-se

a necessidade de se utilizar urnametalolcg-ia que, a par+

tir da análise descrf.t iva , pennitisse o uso deonjunto de

ccnbecímentos pessoaí s comos dedos quantitativos dispo-

níveis para a definição das zonas. A utilização do ele-

mento subjetivo na definição das zonas .honcqêneas foi con

siderada importante, por se reconbecer a presença desse
elemento na dinâmica do prôpr ío mercado imobiliário. No

processo de def inição das zonas de valor, já se procura
incluir este fator de jud ícLededepessoal. A delimitação

de regiões foi basicamente tratéd.a comoprobLemade clas-

sificação que ccnsiste emagrupar sistematicamente even-
tos emclasses can base em suas s.linilaridéd.es, buscando
reduzir o númerode grupos para assim, tornar mais claro

o entendimento de umproblema dentro destes setores. Omª-
talo de cl.ass.íf ícaçêo adotado foi aglanerativo, de medoa

se d>ter grupos e zcnas de valor, as mais bcmoqêneas in-

ternamente, de forma a realçar suas diferenças.

O procedimento de classificação envolveu um
p1.arBjarne.ntoanterior para se determinar os atributos cu-

ja hcmcqeneídede seria testada, tendo sido eleito o valor

mEdiodo metro quadredo de terr'eno. Foi necessár io tam-
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1::ém se def:inir em critêriode similaridade, serx:loesoolhi

do o cx:>eficiente de variação .ídesvío 'pa:]rão/mâ:1ia)• Foi

utilizérlo umesque:na interativo des::rito no dia;rrama a 'se
guir.

Zanearrento
Inicial

1 "
Câlculo do

Grau de
Hancgeneidérle

NOvo

Zonearrento

1
Ccntrole da
Q.lalidade nao

.: ,

1
A

HanOJeneidade
é Satisfatória

1 s.im
Zoneamento

Fira 1

Partiu-se da farmulaçã:>de umzaneanento ini-

cial através daagregaçã:> das zmas de valor que apresen-
tavan valores médios par metro quadrado próximo e, em se+

gúida calculados' os coeficientes de variação para ceda 'z~:
na.

A partir dai utilizru-se técnica, de controle de

qualidcrle de dedos, A ceda passo, fcram detenninérlos limi
tes superieres e inferiores dos valores mêããos de terre-
nos segurrlo certo grau de confiabilidérle, correspcndentes
a cada zona definida cem a lDrogerenea.

A zona de valor ,cujos valeres média; situavam
-re fera d::>sl:imites de uma zona h:mOJênet eram analisa-

das e e.Tentualroenterecolocérlas em ootra zona. Ap3s cala
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infarrnaçãodo zoneamento,eram calculadosos coeficientes
de varíaçêo das zcnas hanogêneas.

Este procedimentocheqou ao fim quarrloa hono
geneidérleatingidafoi julgada satisfatória"(28) •

Para assegurar a elaboração dos planos e pr~

gramas, realização dos serviços necessários do planejamento/pr~

-gramação e controle da execuçao dos serviços comuns de interes-

·se metropolitano foi criada ainda a EMPLASA - Empresa Metropd:Jl~

.tana de Planejamento S/A. Quanto à função de financiar e pro-

gramar os investimentos I esta coube ao Fundo Metropolitano Fi-
nanceiro e Investimento.

Na década de 70 em diante I começaram a surgir

as primeiras propostas de divisão do município de são Paulo em
•.. - (29)areas homogeneas I as quais eram sugeridas em cima de divi-
soes já existentes.

o TECIDO URBANO PAULISTA SOB O PRISMA DO INVESTIDOR IMOBILIÁRIO I'
I

Fundamentando-se na síntese interdisciplinar

esboçada há pouco, o investidor imobiliário já pode chegar a

algumas conclusões signif icativas a serem consideradas em um
eventual planejamento de pesquisa sobre a cidade paulista. Po~

demos observar que o processo de ocupação da cidade de são Pau-

lo deu-se, praticamente, à base de loteamentos distantes dos

centros mais desenvolvidos, os quais foram, em seguida, ligados
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a ela por linhas de transpórtes. Gradativamente, neste corre ....

dor, originado pela circulação instalou~se um comércio varejis~

ta e de serviços.

Em outras palavras, queremos dizer que as fa-

mílias moradoras de uma determinada area, com renda familiar

própria, favoreceram a instalação do investimento imobiliário

criando oportunidades para instituições varejistas. Presencia-

mos portanto, neste esquema, uma relação de causa e efeito.

Esta relação se explica ao pressupormos que a

principal ocupação geradora do desenvolvimento comercial, em de

terminado lugar, seja a existência de uma. população, aí concen-

trada, não satisfeita em suas necessidades. A medida que o co-

mércio se instala, proporcionando facilidades de compra, irá a-

trair, por sua vez, novos moradores para esta região. Ge~a-se,

assim, um círculo vicioso no qual a causa torna-se efeito e vi-

ce-versa, cUJa esquematizacão nos é dada pela Figura 20. Em
síntese, podemos afirmar que, a princípio, o investimento imobi

liário propicia a oportunidade de mercado para a implantação de

instituições varejistas. A implantação destas atrai novos mora

dores que, após um dado período, podem criar novas oportunida-

des para o mercado varejista, e assim por diante.
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~------~~ construções de residências

oportunidade para o' rrercado varejista

instituições varejistas

facilidades de carrpr'a

FIGURA 20. Causa-Efeito.
Notamos, primeiramente, urna relação de causa-

~ef eito. Porém, com o decorrer do t.ernpo ;: à propor çâo que' a re-
gião se 'desenvolve, não conseguimos mais disti~guir o 4u.e é cau

sa e o que é efeito, ouseja,ambos se atraem mutua e simultane~

mente. Em outros termos, observamos um paralelismo entre o sis

tema imobiliário e o varejista, gra~as a este é possível, atra-

vés do estudo de um deles, analisar as tendências destes d?is

sistemas. Logo, será deste relacionamento que procuraremos ve-
rificar a v tab í.Lí.dade s de aplicação de um conjunto de

•
teor ias

que auxilie o entendimento da expansao da cidade de são Paulo
do ponto de vista imobiliário durante a década de 1970 a 80.
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DE 1970 a 1980

Visto que as condições do mercado imobiliário

constituem o objeto de estudo, o ideal seria que efetu5ssemos

urna análise de dados secundários que os representariam ao longo

do tempo, tais como:

a área das edif icações residenc iais aprovadas pela

Prefeitura por subdistrito por ano;

.t"I·
habite-se das edificações residenciais por subdistri

to por ano.

Devido à inexistência desses dados, somos le-

vados a recorrer a outras fontes. Deste modo, as informações

mais condizentes com o que pretendemos são aquelas obt.Ldas no

relatór io do Inquérito tâene a l: sobre Edificações pub Lf.c ado pelo

IBGE. Mas por este relatório é possível avaliar somente la apro

vaçao e a licença de habite-se' das áreas residenciais poi muni-

clpios e não por súbdistritos. I .

Assim, ~na inviabilidade de verificarmos" as

tendências do mercado imobiliário por meio de dados inerentes a

área, ternos de fazê-lo indiretamente fundamentan?o.-nos nasten-

dênci~s do mercado varejista, recorrendo, para tanto, ao paral~
,.

lismó há pouco. mencionado. Para obtermos uma melhor idéia dasr, r, (

propensões da oportunidade deste mercado, achamos por bem estu-
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dá-las em épocas diferentes. Deste modo, com base em um estudo

da densidade da oportunidade do mercado var e]is·tarepresentando

por Qm índice composto'por diversas variáveis, pudemos através

de sua atualização (1970-1980), investigar o comportamento do
mercado imobiliário (30) •

Em complemento, testaremos um conjunto de e-

quação com o propósito de descobrir aquela que melhor explica a

distribuição da densidade populacional no municlpio de são Pau

10.

Pelo exposto, fica-nos então a incumbenia de

apresentarmos um estudo pormenorizado do indice composto e da

densidade populacional corno opção de um instrumental de análise

própria para o recmnhecimento de urna área urbana a ser investi-

da.

ÍNDICE COMPOSTO MODIFICADO

Para quantificar a oportunidade do mercado Va

rejista, utilizamo-nos das seguintes variáveis levantadas no

ano de 1970 e 1980 por subdistritos: população, renda f am.í Lí.ar' ,

e posse de carros. Destas, obtivemos índices ind ividua is -,'que,

somados , resultaram o chamádo índice composto.
\

O cálculo empregado para a obtenção destes 'in

dices adveio de f6rmplas corno as que descreveremos a seguir:



Êndio e de Pop u l.aç ao por' Bu.bd-ietr-i t o;

p =i

. N. x. Pd. x. .1.00

Pt
onde:·

Pi = índice de populaçâo por subdistr ito

N = númerode sulx1istritos

Pd = população do sul:x1istrito

Pt = popalaçâo total do município

lndice de Renda por Subdistrito:

R. =
1

. N. x. Rd x 10.0

onder

Ri = irrlice da renda familiar por sul:x1istrito

N = númerode subdistr itos

Rd = rema familiar par subd.í.st.r.í.tiopor ano

Rt = rema familiar do município por ano

lndice de Posse de Car'ros por' Subdistrito:

onde:

C. = índice de posse de carros por sulxUstrito
1

240.

I'
\
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N = número de subdistritos
Cd = número de carros por sul:rlistrito
Ct = nUmero total de carros no municipio

A somatôr ia desses ,índices, como j â o disse-
mos, gerou o indice composto, cuja fórmula pode ser assim trans
crita:

índice Composto:

.i"', ..

order

I = índice composto por subdistritoc
Pi = indice de população por subdistrito
R. = indice de renda familiar por subdistrito
1

C. = indice de posse de carros por sul:distrito
1

Os resultados p.rovenientes destas fórmulas, a
pós serem tabulados, foram distribuldos em ordem crescente de
valores, desde o 19 ao 489 lugar e, por fim, agrupados em qua-
tro quartis, ou seja:

19 quartil - 19 ao 129 lugar

29 quartil ....139 ao 249 lugar
••

39 quartil - 259 ao 369 lugar
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49 quartil - 379 ao 489 lugar.

Encerrada esta etapa, partimos para o mapea-
mento destes resultados, quando, então, deparamos com algumas
distorções. Para corrigi~las, o índice composto teve de ser â-

justado em função das áreas dos subdistritos, originando o índi
ce composto modificado. Esta adequação, em termos de área do
índice composto, se deu alicerçada na fórmula:

rcm ==

orrle:

I == índicecompostomodificaà.oem
Ic == índicecomposto
A. == ÍTrlicede área
1

ObtemosA.i de acordo com uma outra fórmula:

JI

orríer

Ai == ÍTrlicede área
N == número de siJ.b:Ustritos
Ad == área dó subdistrito
A == área total dos subdistritost
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A divisão do índice composto pelo índice de

área determinou, deste modo, a densidade da oportunidade de mer

cado, o que significa dizer que esta dimensão passou a ser ana+

lisada através de uma perspectiva espacial.

Os resultados desses índices referentes ao a

no de 1970 foram tabulados e mapeados. Uma vez que iremos com «

pará-los aos de 1980, faz-se necessário transcrever as princi-

'pais tabelas e mapas obtidos, na ordem que se segue:

Tabela 4: índice de população;

Tabela 5: índice de renda familiar;

Tabela 6: índice de posse de carros;

Tabela 7: índice composto;

Tabela 8: índice composto modificado;

Tabela 9: distribuição dos quartis; e

Figura 21: mapa referente ao índice composto modificado.

'i.._
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TABELA 4 • índice de População;.... são Paulo;... 1970 •

. .

SUBDISTRITO POPULAÇÃO % da 1NDICE DE
(HABITANTES) POPULAÇÃO . POPULAÇÃO

sé 8.268 0,15 7 20
Brás 56.027 1,06 50:88
Hc:ix::a .35.668 0,67 32,16
Li1::erdade 62.931 1,19 57,12
Bela Vista 62.988 1,19 57,12
Consolaçoo 65.679 1,24 59,52
Sta. Efigênia 43.755 0,83 39,84
Pari 30.945 0,58 27,84
Pelenzinho 52.776 1,00 48,00
Alto da Hc:ix::a 137.280 2,60 124,80
Carrbuc i 49.544 0,94 45,12
Aclinação 49.840 0,94 45,12
v. r·1ariana 82.644 1,56 74,8'8
J. Paulista 92.697 1,75 84,00
Cer'q, César 44.770 0,84 40,32
Sta. Cecilia 69.647 1,32 63,36
EOIn Retiro 25.853 0,49 23,52
V. Guilhenne 73.926 1,41 67,68
V. f.1aria 116.251 2,21 106,08
'I'atuapê 255.515 4,85 232,80
V. Formosa 96.822 1i83 37,84
V. Prudent.o 359.597 6,82 327,36
Ipiranga 173.355 3,29 157,92
SalDe 236.555 4,49 215,52
Irid í.anopo l i s 72.471 1,37 65,76
J. América 50.258 0,95 45,60
Pinheiros 44.457 0,84 40,32
V. Madalena 30.046 0,57 27,36
Perdizes 101.396 1,92 92,16
Barra Furrí a 30.035 0,57 27,36
Casa Verde 99.405 1,88 90,24
Santana 197.094 3,80 182,40
Tucuruvf 360.504 6,84 328,32
Cangalba 60.265 1,14 54,72
Penh3. 138.206 2,62 125.'76

segue
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. . continuação

~l
I

I

SUBDI STR ITO POPULAÇÃO % da !NDICE D
( I1.ABITANTES) POPULAÇÃO .. POPUL~ÇÃ

f--.

V. Matilde I 151.475 2,87 137,76
Jabaquara I 197.169 3,74 179,52
Ib í.rap.ier a I 111.620 2,11 101,28
But.ant.a 176.731 3,35 160,80
Lap::t. 123.634 2,34 112,32
Limão 70.232 1,33 I 63,84
Cacboeí,r Lnba 30.924 0,58 27,84
Sto. Amlro 378.911 7,19 345,12

52.140 0,98 - 47,04V. Jaguara
Pdr í.tuba 86.401 1,64 78,72
N. S. do 6 141.863 2,69 129,12
Brasilârdia 100.031 1,89 90,82
Socorro 166.494 3,16 151,68

---- -----_._.-
TOTAL 5.264.048 100,00

-

FCNTE: IIJ:;E .
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TABELA 5 • índice de' Renda Familiar - são p'aulo' ~. 1970.

•

RENDAFPMILP.R % DA
ÍNDICEDESUBDISTRITO RENDAFAMILIARANUAL 'IOTAL

ANUAL TOI'AL REtIDAFAMIL.

sé 3.043.200 0,19 9,1Brás ,'.19.581.600 1,23 59,0
t>lcéca 13.569.600 0,85 40,8
Lfr.erda.de 26.140.800 1,64 78,7
Bela Vista 35.738.400 2,24 107,5
ConsolaçãJ 38.030.400 2,38 114,2
Sta. Efigênia 17 .642:400 '1,10 52,8
Pari 10.672.800 0,67 32,1
Eelenzinho 16.567.200 1,04 49,9
AI to da r-tcóca 38.148.000 2,39 114,7
Canbuci 22.228.000 1,39 66,7
Aclim3.ção 24.657.600

I
1,54 73,9

V. r-1ariana 45.196.800 2,83 135,8
J. Paulista 56.246.400 3,52 168,9
Cerq. César 27.981.600

1
1,75 84,0

Sta. Cecilia 32.371.200 2,03 97,4
Eom Retiro 9.691.200 0,61 29,2
V. Guilhenne 18.540.000 1,16 55,6'. V. Haria 24.900.000 1,56 74,8
Tatuap2 59.808.000 3,74 179,5
V. Formosa 17.505.600 1,10 52,8
V. Prudent e 72.998.400 I 4,56 218,8
Ipi.ranga 50.959.200 ! 3,19 153,1
Saú:::le 80~296.800 I 5,03 241,4
Ind.i.anópo Lis 33.360.000 2,09 100,3

40.2-50.400 -J. América 2,52 120,9
Pinheiros 30.180.000 1 1,89 90,7
V. t-B.dalena 11.402.000 I 0,71 34,7
Perdizes 55.788.000 í 3,49 167,5
Bar ra Furda 11.244.000 r- 0,70 33,6

ICasa Verde 21.336.000 1,34 64,3
Santana 57.021.600 3,57 171,3
'fucu ruv i 76.730.400 I 4,80 230,4
Cangaiba 10.226.400 I. 0,64 30,7 ..Penha 31.428.000 1,97 94,5

. ..

segue
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REI\TOAFAf\ULIA.."R
% DA

OOrCE DESUBD r S'I'R ITO RENDA FAMJLJAR
ANUAL 'IDTJl.L ANUJ'lL 'IOTAL RENDA FAMJL.

V. Mat.í.Ide . 27.7.24.800 1,74 83,5
Jabaquara 51.398.400 3,22 154,5
.Tb i.rapuer a 49.653.000 3,11 149,2
Butantã 41.148.000 2,58 123,8
Lapc1 53.899.200 .3,37 161,7
Limão 14.100.000 0,88 42,5
Cadneir Inha '5.076.000 0,32 15,3
Sto. Amaro 102.141.600 6,40 307,2./!. J aguara 9.888.000 0,62 29,7
Pirituba 15.765.600 0,99 47,5

",

N. S. do 6 26.200.800 1,64 78,7
Brasilârdia 20.750.400 1,30 62,4
Socorro 37.860.000 2,37 113,7

TOTAL 1.597.087.400 100,00

continuação

• /
'(
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TABELA 6. 'ínãice de carros ~. são Paulo ~'197 O.

•

SUBDISTRITO CARROS POR % DE INDICE DF
som I8I'R.ITO CARROS '- CARROS

Sé 522 0,11 5,2 ' "'-+.

Brás 4.304 0,87 41,7r-1céca 9.808 1,99 95,5L.il::erdade '10.279 2,09 100,3Bela Vista 9.447 1,92 92,1
ConsolacãJ 12.394 2,52 120,9Sta. Ef igênia 5.035 1,02 48,9Pari 5.533 1,12 53,7Eelenzinho 8.790 1,79 85,9Alto da I1céca 14.950 ' 3,04 145,9
Canbuci 8.349 1,70 81,6Acli.rrB.ção 5.072 1,03 49,4V. Mariana 16.917 3,44 165,1
J. Paulista 18.953. 3,85 184,8Cerq. César 14.524 2,95 141,6
Sta. Cecilia 12.744 2,59 124,3
Pom Ret í.ro 2.786 0,56 26,8
V. Guilherme 3.772 0,76 36,4
V. Maria 6.916 1,40 67,2
Tatuap§ 21.861 4,44 213,1
V. Formosa 3.465 0,70 33,6
V. Prudent.e 17•923 3,64 174,7
Ipiranga 18.988 3,86 185,2
Saooe 23.687 4,81 230,8Indianópo Lí,s 12.057 2,45 117,6
J. América 23.843 . 4,85 232,8
Pinheiros 12.185 2,48 119,0
V. l-13.da1ena 4.225 0,66 41,2
Perdizes 21.031 4,27 204,9
.Barra Furrla 5.437 1,11 53,2
CaSJ.Verde 5.803 1,18 56,6
Santana 15.641 3,18 152,6
Tucuruvi 16.033 3,26 156,4
Cangaiba 2.196 0,45 ~1,6
Penha 7.780 1,58 '775,8

f
segue
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SDBDISTR ITO CA..'RROSPCR % DE íNDICE DErumISI'RITO CARROS CP-P.POS

V. Hatilde 5.347 1,09 52,3
Jabaguara 9.082 1,85 88,8
Ib.í rapaer a 20.223 '4,11 197,2
B'utantc::;: 10.416 2,12 101,7
Lapa 25.165 5,11 2·54,2
Limão 3.939 0,80 ~38,4
Cachoei.r Lnba 660 0,13 6,2
Sto. Armro 18.683 3,80 182,4
V. Jasruara 2.750 0,56 26,8
Pirituba 3.448 0,70 33,6
N. s. do 6 5.063 1,03 49,4
Brasilârrlia 1.074 0,22 10,5
Socorro 2.895 0,59 28,3

TOTl\L 492.000 100,00

, continuação

FaJ'"TE: I IGE .
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TABELA 7. '!ndicé Composto •..são PaUlo •..1970.

••

JNDICE DE - lNDICE DE JNDICE DE lNDICE
SUBD ISTRITO roRlLAÇÃO RENDA FAM. CARROS CCMPOSI'O

,(1) (2) - - , (3) , '(1)+ (2)+(3)
sé 7,2 9,1 5,2 21,5
Brás 50,9 59,0 41,7 151,6Moóca 32,2 40,8 95,5 168',5Liberdade 47,1 '78,7 100,3 236,1
Bela Vista 57,1 107,5 ,92,1 256,7
Conso1açãJ 59,5 114,2 120,9 294,6
Sta. Efigênia 39,8 52,8, 48,9 141,5
Pari 27,8 32,1- 53,7 113,6
Be1enzinho 48,0 49,9 85,9 183,8Alto da M:xSca 124,8 114,7 145,9 385,4

.(\,Cambuci 45.,1 66,7 81,6 183,4
Acllmação 41,1 73,9 49,4 168,4
V.Mariana 74,9 135,8 165,1 375,8
J. Paulista 84,0 168,9 194,8 437,7
Cerq. César 40,3 84,0 141,6 265,9
Sta. Cecilia 63,4 97,4 124,3 228,1
Ibm Retiro 23,5 29,2 26,8 79,5
v.. Guiluerme 67,7 55,6 36,4 159,7
V. Mariana 106,1 74,8 67,2 248,1
Tatuapé 232,2 179,5 213,1 625,4
V. Forrrosa 87,8 52,8 33,6 174,2
V. Prudente 327,4 218,8 174,7 720,9
Ipiranga 157,9 153,1 185,2 496,2
Saúde 215,5 241,4 230,8 687,7
Irdianóp::>lis 65,8 100,3 117,6 283,7
J. América 45,6 120,9 232,8 399,3
Pinheiros 40,3 90,7 19,0 250,0
V. Ma::ialena 27,4 34,0 41,2 102,6
Perd ízes 92,2 177 ,5 204,9 464,6

.Barza Furrla 27,4 33,6 53,2 114,2
Casa Verde 90,2 64,3 56,6 211 ,1_
Santana 182,4 171,3 152,6 106,3
Tucuruvi 328,3 230,4 156,4 715,1
Cangaiba 54,7 30,7 21,6 107,0

__Penha_ 125_,8 9.4,5 ,75,8 296,1
'--o segue
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continua
lNDICE DE INDICEDE JNDICEDE ThlDICE

SUBDISTRITO POPULAçÃO RENDAFAM. CARROS CCMroSID
(1) . (2) (3) .(1)+ (2)+(3)

v. Matilde 137,8 83,5 52,3 273,6
Jabaquara 179,5 154,5 88,8 422,8
Jbirapuera 101,3 149,2 197,2 147,7
ButaniJ.ã 160,8 123,8 101,7 386,3
Lapa 112,3 161,7 245,2 119,2
Limão (.63,8 42,2 38,4 144,4
Cacboer ínha 27,8 15,3 6,2 49,3
Sto. Amaro 345,1 307,2 182,4 834,7
V. Jaguara 47,0 29,7 26,8 103,5
Pirituba 78,7 47,5 33,6 159,8
N. S. do O 129,1 78,7 49,4 257,2
Brasi1ârrlia 90,7 62,4 10,5 163,6
socorxo 151,7 .113,7 .'. . . .. . 28,3 ... . .293,7

,

FONIE: IBGE.

•
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TABELA 8 .lndice' Composto MOdificado '-,São :Paulo •.. 1970.

"

,

rum ISIRTID 00 ICE % OOICE OOICE CQ.'1P.
CLASSIFICAÇÃOcx:MPOsro AAF1\ DEÁREA MCDIFICAOO

sé 21,5 0,13 6,24 3,44 359
Brás 151,6 0,47 72,56 6,72 189M5c:ca 168,5 0,48 23,04 7,81 149
Liberda::'le 236,1 0,32 15,36 15,37 49
Bela Vista 256,7 0,27 12,96 19,81 29
Consolação 294,6 0,46 22,08 ... 13,34 59
Sta. EEigênia 141,5 0,30 14;40 9,83 99
Pari 113,6 0,33 15,84 7,17 159BeIenz ínbo 183,8 0,65 31,20 5,89 209
AIto da M:Joca 385,4 1,17 56,15 6,86 179
Carnh.:tci 193,4 0,44 21,12 9,16 119

, Aclimação 168,4 0,33 15,84 10,63 79v. Mariana 375,8 1,11 53,28 7,05 169
J. Paulista 437,7 0,89 42,72 10,25 89
Cerq. césar 265,9 0,26 12,48 21,31 19
sta. Cecilia 285,1 0,32 15,36 18,·56 39
BaTIRetiro 79,5 0,29 13,92 5,71 219
V. GuiTherrne 159,7 0,86 41,28 3,87 319
V. Maria 248,1 1,33 63,84 3,89 309
Tatuapé 625,4 3,07 147,36 4,24 269

iV. Formosa 174,2 1,04 49,92 3,49 ! ;,;49·
V. Prtrlente 120,9 8,77 180,96 3,98 299
Ipiran;:ra 496,2 1,94 93,12 5,33 239
8aÚde 587,7 2,55 122,40 5,62 229
In:1ianóp:>lis 283,7 0,93 44,64 6;35 199
J. América 399,3 0,67 32,16 12,42 69
Pinheiros 250,0 0,60 28,80 8,68 129
V. Madalena 102,6 0,57 27,36 . 3,75 339

"Perdizes 454,6 1,05 50,40 9,22 109 ,
Barra Funda 114,2 0,30 14,40 7,93 139
Casa Verde 211,1 0,84 40,32 5,24 249
Santana 50C,3 4,05 194,40 2,60 399
'fucuruvi 715,6 10,68 507,84 1,41 459
Can;:raiba 107,0 1,08 51,84 2,06 429
.Penha . , ,296.,1.. 1,38 ',,66,24 , ' .4,47. . , . , , .269 '

segue
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SUIDIS'IRI'ID 1NDICE % 00 ICE lND ICE CCMP.
CIASSIFICAÇÃOCOMIOSIO ÃRE\ DE~ M:DIFICADO. . . ...

V. Matilde 273,6 2,51 120;48 2,27 409Jabaguara 422,8 2,61 125,28 3,37 379
Ibirapuera 477,7 3,36 161,28 2,86 389Butantã 396,3 6,39 306,72 1,08 479Lap3. 519,2 2,59 124,32 4,18 279
Limão 144,4 0,73 35,04 4,12 289CachJerinha 49,3 0,30 14,40 3,42 369
St. Amaro 834,7 11,23 539,04 1,55 439
Jaguara 103,5 1,04 48,00 2,16 419Pirituba 159,8 2,78 133,44 1,20 469
N. S. do l> 257,2 1,41 67,68 3,80 329
Brasi1ândia 163,6 2,31 110,88 1,48 449
socorro 293,7 l7,95 861,60 0,34 489'{'I

»,

'Continua

FONI'E: IBGE.
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TABELA9. Distribliiç~o dos· Qliartis,:", São· P·aliJO:' 1970.

renor valorQuarti1 Classificação Maior valor

19 19 ao 129 21,31

29 139 ao 249 7,93

39 259 ao 369 4 , I~7

1~9 379 ao 489 3,37

-- _.__ .- -

•

Cor Representativa
no mapa
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Em busca da atualização deste índice para

1980, tivemos de recalcular de novo os índices de popu La çâo , de

renda familiar e de posse de carros. Com este propósito, utili

zamos , para o cálculo do Lnd í ce de população, o número de habi-

tantes por subdistrito fornecido pelo IBGE, em 1980.

Quanto ao índice de renda familiar, partimos

de dados por subdistrito fornecidos pela pesquisa do Instituto

Gallup em 1976, projetando~Qs para 1980, tendo em vista uma pr~

visão de crescimento de renda per capita semelhante a ocorrida

nos últimos anos, a qual ficou em torno de 3% ao ano.

Finalmente, o indice de posse de carros f oi

recalculado também com base nos informes colhidos junto ao Ins-

tituto Gallup. Obtendo o número de carros por subdistrito esti

mado para o ano de 1976 e pressupondo a mesma taxa de crescimen

to histórico ocorrido nos últimos anos, isto é, de 15% ao ano,

calculàmos o mesmo para 1980.

A tabulação dos dados referentes a 1980, per-

m{tiu-nos a montagem das Tabelas: 10, 11, 12, 13 e 14 expostas

em páginas que virão.

Urna vez calculado e classificado, o lndice.

•

composto modificado foi, em seguida, agrupado eu quatro quarti.s.

Pela Tabela 15 pejemos averiguar corno procedemos a distribui-

ção dos quartis, cujo mapeamento nos é dado pela Figura 22, on-



257.

TABELA 10. l-nd:ice' de PopUlação' ;,...são' Paulo' - 1980.

-
SUBDISTRITO POPULAÇÃO % da lNDICE DE

(HABITANTES) POPTJLAÇÃO .POPULI~ÇÃO

Sé 11. 330 1,50 7,20
Brás 56.540 0,74 35,52
1'1oX:a . 33.244 0,44 21,12
Lil:erdade 80.673 1,06 50,88
Bela Vist.a 77-;007 1,01 48,48
Conso1açãJ 63~196 0,83 . 39,84
Sta. Efigênia 46.846 0,62 29,76
Pari 30.900 0,41 19,68
Be Lenz iriho 49.034 0,65 31,20
Alto da ncé,ca 163.154 2,14 102,72
Carrouci 55.771 0,73 35,04
1\c1irração 60.845 0,80 38,40
V. ZV1arian a 99.338 1,30 62,40
J. PauEsta 115,273 1,51 72,48
Cera. César 63.196 0,83 39,84
Sta. Cecilia 88.004 1,16 55,68
Bom Retiro 28.022 0,37 17,76
V. Cui Iherrne 77.138/ 1,51 72,48
v. Maria 131.822,/ 1,99 95,52
'I'at.uape 359.479 ' 4,72 226,56

V. Formosa 129.248 1,70 ..81,60
V'. Prudent.e 552.771 7,26 348,48
TpÜ~Cll"k!Cl 209.562 2,65 132,00
S"Cdc 339.241 4,46 214,08
Irxí i.anopol i s 100.875 1,33 63,80
J. AméricCl 67.318 . 0,89 42,72
Pinheiros 57.515 0,76 36,48
V. l'bdalena 41. 415 0,53 25,44

. Perdizes 123.614· 1,63 78,24

. Barra Furd LI 31. 098 0,41 19,68
Casa Ven'l.c 129.399/ 1,70 81,60
Sêmtar,a 302.539/ 3,97 190,56
'Iucu ruv i 274.015/ 7,18 344,64
Cangaiba 86.169 1,13 54,24
Penrn 181.057 2,37 113,76

~segue

t
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. continuação

SUBDI STR ITO 1
POPULAÇÃO % da lNDICE DE

(HABI'l'ANTE S) POPULAÇÃO POPULAÇÃO
-_.~----

V. !-1atilde 234.377 3,07 147,36Jabaquara 322.966 4,24 203,52Ib í.ra P-l 8.1:"a 166.567 2,19 105,12Butantã . 3020391 3,97 190,56Lap:1 154.910 2,03 97,44
Limão 95.552/ 1,26 60,48Cacmeirin.h::t 40.625./ 0,53 25,44Sto. Ameno 677.945 8,91 427,68V. Jaguara 73.955 0,97 46,56Pirituba 140.648 1,84 88,32

''};( S.do () 236.025/' 3,10 148,80Bras il5 rd í.a 166.589 ,/ 2,19 105,12
SoC01TO 326.612 4,29 205,92



259.

TABELA 11. índicé de' Rénda'Fam'i1'iar ,são PaUlo 'l:""' 1980.

REmA FAMll..IAR % DA 00ICE DASUBDISTRITO "RENDA FAM.ILIARMENSAL 'IOTAL MENSAL 'l'CJ:CAL RENDA FN1IL. '.

sé 1.248,69 0,15 7,08
Brás 12.324,78 0,72 '34,56
r.lo.Xa 9.642,38 0,35 16,88
LD:erdade 10.414,72 1,09, 52,32
Bela, Vista 13 .908,70 1,55 74,40
ConsolaçêO 17.647,73 2,89 138,72
Sta. Ef igê.r, ia. 9.950,78 0,74 35,52
Pari 8.200,82 0,35 16,80
B2lenzinho 10.536,40 0,68 32,64
Alto da ~lCÓCél 11.120,09 2,31 110,88
Car.buci 13.069,30 0,65 31,20Aclim:l.ção 15.102,12 1,33 63,84
V. Ma.riana 17.568,33 1,99 92,16
J. PauHsta 13.155,19 2,00 96,00
Cera. César 16.581,07 1,50 72,00
Sta. Cecilia 12.165,66 I '2,02 96,96
P.omRetiro 10.764,48 0,39 19,68

\ 7 Cu.iIhcrmo 8.746,29 1,09 52,32" .v. r-iaria 7.547,79 1,24 59,52
Tatuap2 10.717 ,99 4,65 223,20
v. Formosa 7.492,19 0,90 43,20
V. Prud ent.o 8.648,92 5,73 275,04
IpiTal1<}:'\ 10.655,90 2,76 132,48
S~1úJC 12.504,32 4,38 210,24
Indi.anopolis 19.852,05 2,14 102,72
J. América 23.230,33 . 1,93 92,64
Pinheiros 31. 534,68 2,19 105,12
V. H:'1dalena 19.549,23 0,87 41,76
.Perdizes 12.889,41 2,05 98,40
. Par ra Furd a 9.967,38 0,41 19,68
Casa Verde 7.765,71 1,04 49,92
Sant ana 9.273,17 3,13 150{24
Tucuruvi 10.738,32 6,08 291,84
Cangaiba 7.697,90 0,74 35,52
Penha 10.139,14 2,06 98,88

, ,

•



RENDA FN-1ILIAR % DA
l:NDICE DASUBDI STR ITO RENDA FAJl1ILJARMENEAL 'ID'l:;:";:"

1'1EN&Z\L'IOT.l>L .RENDA FAMIL.

V. Matilde 1 '7.520,33 1,82 87,36Jabaquara 11.500,52 3,95 189,60IDh-ap.lerá 21.445:C2 3,76 180,48Butantã 15.243,21 ·5,11 245,28Lapêl 16.968, (:5- 3,03 145,44 I
Limão 8.749,67 0,88 :42,24Cachoeirinha 7.782,57 0,41 19,68Sto. Arraro 12.225,26 8,62 413,76V. Jaguara 8.501,47 0,66 31,68
Pirituba 8.341,05 1,35 65,28
N. S. do Ó 7.388,2': 1,77 84,96Bras í.Lárd í.a 7.114,89 1,12 53,76
Socorro 9.526,25 3,47 166,56

continuação

FCNTE: IB:;E.
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TABELA 12. Indice de Pbsse' de' carrbs ~'Sib paulb ~ 1980.

SUBDISTR ITO C~.RR.asPOR % DE ÍNDICE DErum I2I'RITO CARR.OS CARROS

sé 727 0,06 2,88Brás' 8.178 0,68 32,64McxSca 4.034 0,32 15,36L.i.b3rdade 10.218 0,83 39,84
Bela Vista 12.347 1,02 48,96
Consolacão 24.545 2,03 96,44
Sta. Eflgênia 6.947 0,57 27,36
Pari 4.770 0,38 18,24
Pe Lenz Lnho 8.015 8,66 31,68
Alto da Mcó::::a 33.230 2 75 135,00, ,
Carrbuc i 6.772 0,55 26,40
Acl:inação '13.503 1,12 53,76
V. Mariana 23.200 1,92 92,16
J. Paulista 33.009 2,81 134,98
Cerq. César 12.124 1,00 48,00
Sta. Cecilia 18.795 1,55 74,40
EGm Retiro 3.555 0,29 13,92
V. Guilherme 16.788 1,39 66,72
V. r''laria 15.712 1,30 62,40
Tatuap2 60.867 5,03 241,44
V. Formosa 10.712 0,89 42,72
V. Prudmte 70.663 5,84 280,32
Ip ira nga 33.797 2,79 133,92
SaÚde 51.111 '4,23 203,04
Indiélllóp:>lis 2·5.439 2,10 100,80
J. América 18.309 1,51 72,48
Pinheiros 22~503 1,86 89,28
V. !-B.dalena 8.846 0,70 33,60
Perdizes 26.639 2,20 105,60
Bar ra Furría 3.595 0,30 14,40
Casa Verde 12.476 1,03 49,44
Santana 38.833 3,05 146,40
TuCUnlVi 69.509 5,75 276,00
Canqa Iba 6.724 0,55 26,40Penha 27.306 2,26 108,48

, segue
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,-
SUBDI STR ITO CARROSPOR % DE lNDICE DE

SUBDI 8I'R:rrO CARROS CARROS.

V. Matilde 20.315 1,68 80,64
Jabaquara 40.248 8,98 413,04Ih ira p.ier a 40.992 3,39 162,72Butantã 54.832 4,53 217,44La[B 34.778 2,88 138,24
Limão 11.570 0,96 46,08Cadnejr Lnha 4.373 0,35 16,80Sto. Amaro 99.825 3,35 169,29V. Jaguétra 9.265 0,77 36,96Pirituba 16.178 1,34 64,32

I N. s. 006 22.861 1,89 90,72, Bras i Iárd ía 7.642 .. 0,63 30,24Socorr-o 37.625 3,11 149,28
-

. continuação

FCNTE: IB:;E •

••
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TABELA 13. índice Composto '-' s"ão' Paulo' ~. 1980.

•

'---' n'IDICEDE INDICE DE ÍNDICE DE lNDICE
SUBDISTRITO IDFUIA.ÇÃO RENDA FAM. CARROS COMPOSTO.(1). (2) ... .( 3")'. .(1")+.(2)+. (3)

sé 7,20 7,08 '2,88 17,16
Brás 35,52 34,56 32,64 102,72
MaSca 21,12 16,80 15,36 532,80
Libe:rdade 50,88 52,32 39,84 143,04
Bela Vista 48,48 74,40 48,96 171,84
Coosolação 57,60 138,72 97,44 293,76
Santa Efigênia 29,76 _35,52 27,36 92,64
Pari 19,68 16,80 18,24 54,72
Belenzinho 31,20 32,64 31,68 95,52
Alto da MaSca 102,72 110,88 132,00 345,60
Carnbuci 35,04 31,20 26,40 92,64
Aclimação 38,40 63,84 53,66 156,00
V. 'Mariana 62,40 92,16 92,16 246,72
J. Paulista 72,48 96,00 134,88 303,36
Cerq. césar 39,84 72,00 48,00 159,84
Sta. Cecilia 55,68 96,96 74,40 227,04
BemRetiJ:D 17,76 18,72 13,92 50,40
V. Guilherme 72,48 52,32 66,72 191,52
V. Mariana 95,52 59,52 62,40 217,44
Tatuapé 226,56 223,20 241,44 691,20
V. FOllTIOSa 81,60 43,20 42,72 '. 167,42
V. Prudente 348,48 275,04 280,"32 903,84
Ipiranga 132,00 132,48 133,92 398,40
Saoo.e 214,08 210,24 203,04 627,36
'Irrlianóp::>lis 63,80 102,72 100,80 267,32
J. América 42,72 92,64 72,48 207,48
Pinheiros 36,48 105,12 89,28 230,88
V.: Ma:lalena 25,44 41,66 33,60 100,80
Perdizes 78,24 98,40 105,60 228,24
Barra Funda 19,68 19,68 14,40 53,76
Casa Verde 81,60 49,92 .49,44 108,96
Santana 190,56 150,24 146,40 487,20
Tucuruvi 344,64 291,84 276,00 912,48
CangaÍba 54,24 .35,52 26,40 .116,16

. Penha . . . . . . . .113,.76. .....98,88 . . . . .108,.48.. . . . . ..321,.12.
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WDICE DE ÍNDICE DE lliDICE DE J:NDICESUBD ISTR ITO POPUlAÇÃO RENDA FAM. CARROS COMPOSTO....'(1) . . . . .... '(2) .... . ·(3)' . (1)+ (2)+(3)
v. Mati1de 147,36 87,36 80,64 315,36Jal::B.quara 203,52 189,60 169,29 562,41lbirapuera 105,12 180,48 162,72 448,32Butantã 190,56 245,28 217,44 653,28Lapa 97,44 145,44 138,24 381,12
L:imão 60,48 42,24 46,08 148,80Cachoer inha 25,44 19,68 16,80 61,92Santo Amaro 427,68 413,76 .392,16 1.233,60v. Jaguara 46,56 31,68 36,96 115,20Pirituba 88,32 65,28 64,32 217 ,92
N ..;S.do Ó 148,80 84,96 90,72 324,48Brasilândia 105,12 53,76 30,24 189,12So8orro ... 205/92. .. .... 166,56 .149,28 ..512,76

.........continua

FONIE: IEGE •

•



265.

TABELA 14. lndice Composto Modificado - são Paulo - 1980.

SUBDISTRITO

sé
Brás
Hc:X>ca
Iâ.berdade
Bela Vista
Consolação
Sta. Efigênia
Pari
BeLenzí.nho
Alto da Mc:X>ca
Carrbuci
AcLírraçâo
V. Iv1ariana
,J. Pauli. S"G:,
Cerq. César

Sta. CecIlia
Bom Retiro
V. Cui Lherrne
V. Maria
'I'at.uape

V. Formosa
V. Prudent;o
Ipiranga
Satlde
Indianól:-nli.s

J. América
·Pinheiros
V. l'B.dalena

· Perdizes
· Bar ra Furrla
Casa Verde
Santana
Tucu ruv i
Cangaiba
Penha.

17 ,16
102,72
532,80
143,04
171,84
293,76
92,64
54,72
95,52

345,60
92,64

156,00
246,72
303,36
159,84
227,04
50,40

191,52
217 ,44 -
691,20
167,52
903,84
398,40
627,36
267,32
207,84
230,88
100,80
228,24
53,56

180,96
487,20
912(48
116,16
321,12

0,13
0,47
0,48
0,32
0,27
0,46
0,30
0,33
0,65
.1,17
0,44
0,33
0,11
0,89
0,26
0,22
0,29
0,86
1,33
3,07
1,04
3,77
1,94
2,55
0,93
0,67 .
0,60
0,57
1,05
0,30
0,84
.4,05
10,58
1,08
1,38

% 00 ICE
. ÁREA

6,24
22,·56
23,04
15,36
12,96
22,08
14,40
15,84
31,20
56,16
21,12
15,84
53,28
42,72
12,48
-15,36
13,92
41,28
63,84

147,36
49,92

180,96
j 93,12

I
,I122,40

, 44,64
I
I

I, 32,16.
I 28,80
, 27,36
, 50,40l 14,40
~ 40,32
! 194,40i507,84

1
~51 ,84
66,24

1

lNDICE COM!?
MODIF Ic.nj))

2/75
4,75

23,10
9,31
13,26
13,30
···6,43
3,45
3,06
·6,15
4,39
9,85
4,63
7,10

12,81
14,78
3,72

41,64
3,41
4,69
3,36
4,99
4,28
5,13
5,99
6,468.,02
3,68
5,60
3,73
4,\49
2,51
1,80
2,24
4,85

CIASSJF •

37
21
41
06
03
02
10
31
34
11
25
05
20
08
04
01
30
19
32
18
33
15
26
14
12
0907
29
13
28
22
39
45
43
16

segue
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SUBD1STR ITO ÁREA % íNDICE ÍNDICE CCMP.
CU:SSIF •COMPOSTO ÁREA ÁREA MODIFIOro

V. Hatilde 315,36 2,51 120,48 2,62 38Jabaquara 562,41 2,61 125,28 4,48 23Ib ira poer a 448,32 ' 3,36 161,28 2,78 36Butantã 653,28 6,39 306,72 2,13 44Lap3. 381,12 2,59 124,32 3,07 35Linião 148,80 0,73 :35,04 4,25 27Caclneir irJ-lél. 61,92 0,30 14,04 4,41 24Sto. Anuro 1.233,60 11,23 539,04 2,29 42V. Jaguara 115,20 1,00 48,00 2,40 40Pirituba 217 ,92 2,78 li3,74 ·1,63 47N. S. do Ó 324,48 1,41 67,68 4,79 17Brasihl:n:Ha 189,12 2,31 110,88 1,71 46Socorro 521,76 17,95 816,60 0,61 48

continuação

FCNTE: I11:;E.
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de cada um deles se encontra representado por uma cor distinta.

TABELA 15.'indic€!ocomposto modificado;' distribuição de

~artis;' 198 O •

crASSIFICAÇÃO MA.IOR r-ENOR O)R SlMIDLlZADA(U\RI'IL VAIDR VAlOR ..NJ..MAPA

19 19 ao 129 14,:?'8 5,99 verrre.ího

29 139 ao 249 5,60 4,41 Arrarelo

39 250 ao 369 4,39 2,78 Azul

49.;,' 379 ao 489 2,"75 .0,61 Verde
...

Elucidado como obtivemos a atualizaçao dos

índices para 1980, encontramo-nos aptos a dar continuidade ao

nosso propósito dando desenvolvimento a análise dos dados des-

critos, no período de 70 a 80.

Comparação do 1ndice Composto Modificada: 1970-1980

A fim de examinarmos em detalhes as modifica-

çoes havidas durante os últimos dez anos na densidade da opor+u

ni4ade do mercado varejista, faz-se necessário dividir o estudo

em duas etapas. De inicio serao analisados os resultados obti-

dos com os dados de 1980 e, posteriormente, será feito uma aná-

lise ,c6mparativa deste resultado com os de1970.por subdistri~

tos.
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Análise dos Resul.tadoe Obtidos em 1980

Averiguando o efeito das alteraçoes do merca-

do imobiliário no tecido urbano de são Paulo, apresentado ante~

riormente na Figura 22, onde constam os l.ndices compostos modi-

ficados, notamos que o 19 quartil, cor vermelha, está concentra

do e distribuído ao longo do eixo sudoeste da cidade .. A distri

..buição desse quartil d â+se com os subdistritos que circunviz i.,..

nham o centro da cidade, como o de Santa Efigênia, Consolação,

Bela Vista e Liberdade, e se aproxima de sua periferia através

de Pinheiros, Jardim América, Jardim Paulista e Indianópolis.

O 29 quartil, cor amarela, apresenta-se tot!ál

mente espalhado pelo tecido urbano, não chegando a formar uma

conf iguração especifica. Os subdistritos deste quartil eric on-r-

tram-se assim dispostos: ao norte, temos N. Senhora do 6, Cach~

erí.nha , Casa Verde e V. Guilherme; a leste, Penha, -Tatuapé e

Vila Prudente; ao sul, Vila ~ariana, Safide e Jabaquarai e a oes
te, Perdizes.

••

O 39 quartil, cor azu i. , também se acha dispe~

so, sendo que seus subdistritos mais próximos do centro sao Bar

ra Funda, Bom Retiro, Pari, Belém e Cambuci. Enquanto em sua

periferia deparamos com Lapa, Lbâ rapu era , Ipiranga, V. Formosa
e Vila Maria .

O 49 quartil, cor verde, exceçao feita a .sé
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,~ Moóca, tem todos os seus subdistritos localizados na per,iferia,
•tanto que, se observarmos, notaremos: ao norte, Brasilândia

Santana e Tucuruvi; a leste, Cangaiba e Vd La Matilde; ao sul,

Santo Amaro e Socorro; e a oeste, Butantã, V.· Jaguara e P,iritu-

ba.

Enf,im, da distribuiç~o dos quartis do referi~

do mapa, se confrontarmos com as teor ias de urbanismo apresent~

das no Capítulo 11, notaremos uma forte analogia desta com a te

oria do setor. Trata-se do setor formado pelos subdistritos do

19 quartil que se extende em direção sudoeste da cLd ade , Para

facilitar a visualização desta assertiva, elaboramos um esquema

(Figura 23) superposto a Figura 24, onde não existe a preocupa-

çao com os limites propriamente ditos.

Esta constatatação ganha maior relevo quando

comparada a 1970. Se observarmos os subdistritos que compõem o

19 quartil com dados de 1970 e examinarmos os mesmos para 1980,

notaremos que Perdizes cedeu lugar à Indianópolis, ou seja, 0-

,correu uma rotação deste quartil na d í.r eçâo sul. Somente atra-

vés deste processo, no qual aval,iamos a .situação dos subdistri-

tos em um periodo de dez anos, ê que podemos sentir de fato as

implicações do mercado imobiliario no crescimento e expansão ur

bana da cidade de são Paulo .

•• AiiJ.Zis.e Comparativa dos Subdistritos: 19?O-1980
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Os dados de 1970 e 1980 serão comparados sob

dois ângulos: o primeiro mediante a verificação dos quartis; o

segundo, por meio da comparação individual dos subdistritos.

Para facilitar a comparação a que nos propo-

mos, elaboramos a Tabela 16, onde consta urna relação dos subdis

tritos e suas classificações, bem corno a especificação do qua r+

til a que pertencem, tendo em vista as datas em estudo. Com ba

se nesses dados tabelados, poderemos desenvolver nossa análise.

Verificação por QuartiZ
.(101 •

Distinguiremos, se confrontarmos os subdistr~

tos através dos quartis, diferenças relevantes em relação ~as
suas' posições. Para percebê-las, entretanto, torna-se imperat~

vo que façamos um levantamento do comportamento de cada quartil

de 1970 a 1980. Assim sendo, elaboramos quatro matrizes, Tabe-

las 17, 18, 19 e 20, onde registramos o resultado de tal levan-
tarnento.

.....



274.

TABELA 16. Comparação dOs Subdistritbs:1970·-1980.

1970 1980
. . . . . . . . . . ...... . . . ... . ...

SUBDISTRITO
CLASSIFICAÇÃO QUARTIL CLASSIFICAÇÃO QUARI'IL

. . , .... :

sé 359 39 379 49

Brás 189 29 219 29

Moóc6:'. 149 29 419 49

Liberdade 49 19 69 19

Bela Vista 29 19 39 19

Consolação 59 19 29 19

Sta. Efigênia 99 19 109 19

Pari 159 29 .319 39

Be1enzinho 209 29 349 39

Alto da Moóca 179 29 119 19.
Cambuci 119 19 259 39

Aclimação 79 19 59 19

V. Mariana 169 29 209 29

J. Paulista 89 19 89 19

Cerq. César 19 19 49 19
. .

segue



continua

1970 1980

SUBDISTRITO
CLASSIFICAÇÃO QUARTIL CLASSIFICAÇÃO QUARTIL

Sta. Cecília 39 19 19 19

Bom Retiro 219 29 309 39

v. Guilherme 319 39 199 29

v. Maria 309 39 329 39

TOatuapé 269 39 189 29

v. Formosa 349 39 339 39

v. Prudente 299 39 159 29

~p~ranga 239 29 269 39

Saúde 229 29 149 29

, Indianópolis 199 29 129 19

Jd. América 69 19 9 <i' 19
-Pinheiros 129 19 79 19

v. Madalena 339 39 299 39

Perdizes 109 19 139 29

Barra Funda 139 29 289 39

o o o ....

segue

•

275.
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•

.

:.1970 1980
. . , ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUBDISTRITO I

CLASSIFICAÇÃO QUARTIL CLASSIFICAÇÃO QUARTIL
...... . . . . .. . ..

Casa Verde 249 29 229 29

Santana 399 49 399 49

Tucuruvi 459 49 459 49

Cangaíba 429 49 439 49

Penha 259 39 169 29

V . l'1a.ti1de 409 49 389 49
• 1;' ••

Jabaquara. 379 49 239 29

Ibirapuera 389 49 369 39.
Butantã 479 49 449 49

Lapa 279 39 359 39

Limão 289 39 279 39

Cachoei rinha 369 39 249 29

Sto. Amaro 439 49 429 49

.V. Jaguara 419 49 409 49

Pirituba 469 49 479 49

N. Sra. do 6 329 39 '179 29

Brasilândia· 449 49 469 49

Socorro 489 49 489 49
... . . .

continua
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TABELA17. 'Situação dO'lÇ>' Quartil:' 1970-19130.

FORAMPARA PERM\NECERAr.1 VlEPAM PARA

... OurROS QLARI'IS. ES'JÁVEIS ..O.19Q~'TJL

L Perdizes L J. Paulista L Alto da Moóca

2. carnbuci 2. J. América 2. Indianópolis
3. Pinheiros
4 • C. César
5. Consolação
6. Sta. Cecilia
7. Sta. Efigênia
8. Bela Vista,
9 • Liberdade

. . . . . .' . . . 10. Aclimação ..

TABELA 18. Situação do 29 Quartil:l970-l980.

FORAMPARA PERM'illECERAM V1ERAMPARZ1. I
. . ourros ÇUUU'IS .. ESI'ÁVEIS . . O 29 QUAR'rJL

L Barra Funda L Casa Verde L Perdizes

2 • Bom Retiro 2. Brás 2. V. Guilherme

3. Pari 3. Vila M'ariana 3. Tatuape

4. Belém 4. Saúde 4. v. Prudente

5. Moóca 5. Penha

6. Alto da Moó.ca 6. N. Senhora dO.6

7. Ipiranga. 7. Cachoerinha

8. Indianópolis 8. Jabaquara
. . . . . , . . . . .. . . . ..



TABELA 19. Sit'uação' do' "3(;'>"Quart'iT:' 1970-1980.

. . . . . . .

FORAMPARA

, , , , OUl'ROSQtARr.IS,

1. V. Guilherme
2. Tatuapé

3. V., Prudente

4. Penha

5. N. Senhora do (j

6. Cachoerinha

7. sé

PERM®ECEPAM

, , , ,ESI'ÃVEIS "",','
VIERAM mRA O

, , 39CtNU'IL

1. Lapa 1. Cambuci
2. Limão 2. Barra Funda
3. Vila Maria ' 3. Bom Retiro
4. Vila Formosa 4. Par~
5. Vila Mad a.l.e na 5. Belém

6 • Ipiranga

7. Ibirapuera
. . . . . . . . . . . , . . . '

TABELA 20. Situação d'o49 QuartiT:' 1970~1980.

278.

FORAMPARA PE~ERAM VIEFAMPARAO
.0UI'ROSQrnRI'IS ,ESTÁVEIS , 49 ,QlARl'ITJ

1. Ibirapuera 1. Vila Jaguara L Moóca
2. Jabaquara 2. Pirituba 2. sé

3. Brasilândia
4. Santana

5. Tucuruvi -
6. Cangaíba "

7. Vila Matilde

8. Socorro

9 • Santo Amaro
10 .. But.arrt a .

, , ' ,
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Procurando sumarizar o exposto, a montagem de

uma nova matriz, Tabela 21, permite-nos averiguar somente os

subdistritos dos quartis que mudaram de posição.

Constatamos, então, pelo o que foi demonstra-

do, que alguns subdistritos melhoram sua posição em relação a

1970 (evoLufr-am), ao passo que outros passaram a ocupar posi-

çoes inferiores às daquele ano (regrediram). Assim, por exem-

plo, Alto da Moóca, que em 1970 pertencia ao 29 quartil, evoLu+

iu assumindo hoje uma posição no 19. Porquanto, um estudo das

alter~ções dos subdistritos por quartil permite-nos diferenciá-

-los por cores distintas, quando mapeados. Assim sendo, das al

terações detectadas, convencionamos aqui atribuir cor marrom

aos subdistri tos que evoluíram e cor laranj a aos que regrediram,

de acordo com o que observamos na Tabela 22.

Por um novo mapa, Figura 25, preparando com o

propósito de ilustrar o raciocínio empregado, chegamos a uma

inferência final, ou seja, da anâlisepor quartil deduzimos

que, dos 48 subdistri tos componentes do município de são Paulo,

29 permaneceram estáveis enquanto 19 foram alterados em

posições. Portanto, se:

suas

evoluíram na regi2io sul e sudoeste de, são Paulo, Ln+ >

dianópolis, Ibirapuera e Jabaquarai a oeste, Nossa

Senhora do 6; ao norte, Vila Guilherme e Cachoeri-



TABELA21. Comparação dos Quartis:' 1970'-1980 o

19 49

1970

29 39

Perdizes
19

, Alto da Pari
Méoca Be1enzinho

29 Ban Retiro MaSca
Indianápo1. I Ipiranga

. Barra Funda
.v, Guí.Iher,
Tatuar:;é

39 V. Pn.rlente sé
Penha
Cachoerinha

r
' .,

49 Jabaqmra Ibiraprera

2800
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TABELA 22. Alteração dos QUartis: 1970-1980.

:rERAÇÃo EVOLUÍRAM RErnEDlRAM

QU'\RI'IS .' . Cor Interna:. marran . .-Cor Interna: laranja

19 Alto da MaScacor da rroldura Indianópolisverrre lha
..

V. GuiTheme
29 Tattlélfé / Penha

.cor da rroldura V. Prudente . Perdizes
~~.ama:rela cac:hoerinha / N. S. 006

"':,
Jal:E.gurra

Pari / Belenzirillo
·39 BemRetiro

cor ôa mol.dura Ibiraprera Ipiranga
azul Barra Funda

. . .Canbu:::i .

49 sécor da m:::>ldura MoócaveréE
I
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nha; a leste, Penha, Tatuapé, Alto da Moóca e Vila

Prudente.

regrediram na região sul Cambuci e lp,iranga; a oes •..

te, Perdizes; ao norte, Pari, Bom Retiro e Barra FU~
dai a leste, Belem e Moóca; bem como o proprio núcle

o da cidade (Se);

logo, concluiremos que a movimentação do tecido urbano de são

Paulo, de 1970/80, caracterizou-se por uma forte regressão jun-

to ao centro da cidade e uma evoluçãO na área intermediária ao

centro e periferia.

A conclusão chegada revela-se, entretanto, in

suf iciente para ser generalizada. Sua validade só se verif ica

quando acrescida do estudo dos subdistritos em si.

Aná lia e por Subdis tri to

Não obstante , se os subdistri tos forem comp a+

rados quanto a sua classificação inividualmente, tomando-se por

base ainda a Tabela 13, onde aparecem sU,as classificações em

1970 e 1980, também notaremos diferenças substanciais em suas

posições.

Para, apontarmo~ essas diferenças airolamos

os subdistritos que neste espaço de dez anos sofreram ou nao

alterações. Deste modo, obtivemos a seguinte listagem:
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permaneceram estáve;is:

Tucuruvi;

Santana;

J. Paulista;

...... Socorro;

-- :evolu.íram:

v. Jaguara;

Butantã;

Santo Amaro;

Jabaquarai

Ibirapuera;

Indianópolis;

Saúde;

Ac1imaç5;0;

Santa Cecilia· . ,

consolação;

Vila Madalena;

-- Pinheiros;

N. Senhora do Q.,



"
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Limão;

Cachoer inha;

Casa Verde;

V. Guilherme;

Cangaíba;

Penha;

..- Tatuapé;

Vila Formosa;

AIto da Moóca;

.-- Vila Prudente;

regrediram:

Brasilândia;

Pirituba;

.Lapa;

Barra Funda;

Perdizes;

J. Americai

Cerqueira César;

Bela Vista;
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Vila Mariana;

Ipiranga;

Cambuci;

Liberdade;

Moóca;

sé;

Bom Retiro;

Santa Efigênia;

Pari;

Brás;

Belém;

Vila Maria;

Vila Matilde.

•

Em complemento à análise, preparamos um mapa,

Figura 26, onde podemos visualizar os subdistritos que evoluí-

ram (cor marrom) e os que regrediram (cor laranj a). Para torná

-lo mais claro, foi necessário a elaboração de um outro, Figura

27 (superposta), onde não 1"!ouvessea preocupação com os limites

jurídicos dos subdistritos.e sim com as áreas que se modifica-

ram como um todo.
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Se observamos o mapa geral das áres, Figura

26, as manchas de cor marrom, verificaremos que os subdistritos

da periferia da região sul, sudoeste, oeste e leste, exceção

feita ã Vila Matilde, PiritubaeBrasilândia evoluiram mac í çamen

te, enquanto o miolo da cidade, isto é, o centro e bairros adj~

centes, com exceção de Santa Cec Í.lia e Consolação, regrediram.

Tal constatação reforça a inferência chegada a pouco na compara

çaO dos quartis.

Em outros termos, podemos sintetizar,afirma~

do que, de 1970 a 1980, a região que apresentou um menor grau

de evolução encontra-se junto ao centro. Deste prossegue em di

reçâó a noroest.e, cuj os exemplos são Barra Funda, Perdizes, La-

pa e Piritubai vira-se para nordeste, abrangendo Brás, Belém,

Vila Mariai abarca o sul com Cambuci e Tp.í.ranqa r e termina asu

doeste com V. Mariana.

Concomitante aos subdistritos que ( "oluíram

ou regrediram, encontram-se uns que simplesmente estagnaram, is

to é:

- ao norte, na perif.eria, temos Tucuruvi e Santana;

- ao sul, J. Paulista e Socorro.

• Para simplificar nossa a.nálise, resolvemos

subdividir o mapa geral apresentado em dois: um correspondendo
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~ situação ao longo do eixo norte-sul e o outro referente
J

ao
eixo leste-oeste.

o mapa nor t.e e-au L, Figura 28, demonstra que em

tal eixo, há o predomínio de uma área estagnada na periferia

norte, Santana e Tucuruvi, seguida de subdistritos que denotam

regreçoes. A área de evolução nessa região, exemplificada por

Cachoerinha, Limão, Casa Verde e Vila Guilherme é minima se com

parada a do sul. Já a área que regrediu abrange apenas os sub~

distritos de Liberdade, Cambuci, Vila Mariana e Ipiranga. Qua~

to aos demais denotam evolução com exceção de Socorro, o qual ,

em nossa análise, mostrou-se estar estagnado.

De igual modo, uma apuração mais detalhada do

que ocorre no eixo leste-oeste, Figura 29, perceberemos alte-

raç5es significativas que se fazem sentir desde 1970. Em dire-

çao a oeste, partindo do centro da cidade constatamos subdistri

tos que evoluíram, como Santa Cecília e Consolação, ao lado de

alguns que regrediram, "tal como Cerque í.ra César e Bela Vista.
• J

Esta deterioração prossegue em sentido sudoeste apenas com Jar-

dim América, seguindo-lhe uma extensa área de evolução com Vila

Madalena, Pinheiros e Butantã. Já para os lados do noroeste re

gura e N. S. do 6 apresentaram evolução .

•.. ".Perdizes, Lapa e Pirituba, terminando, porem; V.
I

"Ja-"grediram

• Quanto ao eixo leste, os subdistritos que r~

gridiram surgem junto ao centro, com Brás e Moôca, e continua a
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noroeste, com Belém e Vila Maria. Além dessas âr-ea s , apresenta

uma última area deteriorada representada por Vila Matilde. Fora

os subdistritos mencionados, todos os demais deste eixo evolui-

ramo

Até o momento, a analise do lndice composto

modificado deu-nos uma elucidação detalhada do comportamento do

tecido urbano da capital paulista de 1970 a 80. Porém, só este

estudo nao basta para <g'arantirmos que as alterações havidas con

tinuarão a ocorrer nas mesmas direções durante os próximos a-

nos. '~"Devemos, inclusive, de aventar a hipótese da região, ho-
'.,

je, já se encontrar saturada em termos populacionais e, até mes

mo, em vias de deterioração. Por esta razão, para dar maior ê~

fase' aos resultados chegados, justifica-se um estudo da densida

de populacional dos subdistritos a titulo de reforço do estudo

elaborado.

DENSIDADE POPULAC.TONAL

CoM o intuito de complementar a análise do In

dice composto modificado, propomos examinar o comportamento da

densidade populacional nos sulx1istritos de são Paulo definida

através de habitantes por km2. Para tanto, elaboramos a Tabela'

23 onde consta o número de habitantes, a área e a densidade' po-

pulacional de cada subdistrito.

Uma vez calculada a densidade populaciona 1,l?~
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TABELA 23. Densidade Populacional - 8ão Paulo .-,1980.

SUBDISTRITO POPULAÇÃO ÁREA DENS.'P2p·'(Rz..BITANTES) km2 ha.b./krn '

sé 11.330 1,12 10.116
Brás 56.540 3,98 14.206
MaSca 33.244 3,99 8.332
L:il:erdade 80.673 2,70 29.87.9
Bela Ví.sca .77 .007 2,30 33.481
Consolaçoo '91.152 3,84 23.737
Sta. Efigênia 46.846 2,50 18.738
Pari 30.900 2,75 11.236
lE1enzInho 49.034 5,50 8.915
AIto da t-1c;é,ca 163.154 9,83 16.598
Carrbuci 55.771 3,72 14.992
Ac1irração 60.845 2,81 21.653
V. J:vlariana 99.336 9,36 10.613
J. Paulista 115.273 7,49 15.390
Cerg. César 63.196 2,16 29.217,

Sta. Cecilia 38.004 2,71 14.024
Bom Retiro 28.022 2,48 11.299
V. Guilhenne 17.138 7,20 10.713
V. Maria 131.822 11,80 11.171
TatUé;lp2 359.479 25,82 13.922
V. Formosa 129.248 8,72 14.822
V. Pn1C181te 552.771 31,76 17.405
Ip í rarsja 209.562 16,35 12.817
S~lCl\.lc 339.241 21,48 15.793
Irxlí.anópoLí.s 100.875 7,84 12.867
J. América 67 .318 5,64 11. 936
Pinheiros 57.515 5,01 11.480
V. l'1adalena 41. 415 , 4,81 8.610
Perdizes 123.614 8,80 14.047
Barra Fun:1a 31. 098 2,53 12.292
Casa Verde 129.399 7,11 18.199
Santana 274.015 33,91 8.880
Tucuruvi 546.516 89,07 6.136
Canga1ba 86.169 9,11 9.459
Penha 181. 057 11,60 15.608

SC(Jue
" ,

•
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con lTlUaçaO

SUBDI STR ITO POPULAÇÃO ÁREA DENS. P~P.
(HABITANTES) krn2 hab.jkrn

V. Matilde 234.377 21,17 11. 071
Jabaquara 332.966 21,96 15.162
lbi..rap-ler a 166.567 28,25 5.896
Butantã 302.391 53,86 5 .614
Lapa 154.910 21,84 7.093
Limão 95.552 6,15 15.537
Cacmeirinha 40.625 2,55 15.931
Sto. Arra ro 677.94·5 94,56 7.169
V. Jaguara 73.955 8,46 8.742
Pirituba 140.648 23.39 6.013
N. S. do O 236.025 11,85 19.918
Bras ilél n:l ia 166.589 19,48 8.552
Socorro 326.612 ·151,10 2.162

F~'TE: IB:;E.
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'"demos verificar como a mesma se comporta à proporçao que se a ...

fasta do centro da cidade. Para tanto, faz-se necessário clas-

sificar os subdistritos em quatro regiões; norte, sul, leste e

oeste. Por conseguinte, estipulamos que os subdistritos que se

encontram entre os eixos cardeais noroeste e nordeste pertencem

~ região norte, "os que ficam entre os eixos sudoeste e sudeste,

à região sul etc. Procurando atender a este propósito, foi

construída a Tabela 24.

TABELA24. Clas sificação dos Subdistri"tos" por Reg'i~o.
,~, .

•

".

REGIÃO SUBDI S'rRITO
. . ...

Brás, MJóca, Alto da Mooca, Be1enzinho, V. Matilée, Vila.

Leste Maria, Taubaté, V. Pruéente, V. Fonncsa, Penha, Canga1ba,

V. M:l.tilde.

Sta. Cecília, Consolação, Bela Vista, Cerq. césar, J. A-

oeste mérica, Pinheiros, V. Madalena, Perdizes, Lapa, Butantã,

V. Jaguara, Pirituba, N. E€nhora do o.

sta. Efigênia, Ban Retiro, Pari, V. Gui.:Jherrre, Tocuruvi,

Norte Santana, Casa Verde, Limão, Bra:;ilândia, Parra Funda, v.
Cachcerinha.

. . . . . . . . . . . . . .

Liberdade, Aclimação, Cambu::i,V. Mariana, J. Paulista,
- Sto. Antonio, SaúCe, Jab:3.quara, In-sul lbiraprnra, SoOOrID,

dianépolis, Ipiranga .
. . . . . . . . .
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o passo imediato foi medir a distância entre
os subdistritos e o centro da cidade e projetã,...lano eixo car-
dial ao qual pertence, sendo possível, deste modo, obter a dis-
tribuição desses subdistritos de acordo com os quatro eixos car
deais.

Em seguida, com o propósito de descobrir urna
equação que melhor se ajuste aos pontos, foram selecionadas e
testadas algumas fórmulas, entre elas a de Collin Clark (Vide
Capo 2). A fim de atribuir ao estudO um caráter mais analiti-
co, passaremos a transcrever as fórmulas empregadas.

y = -bx
A e.

onde:
y = dens.í.dadapopulací.cnal.
A = dénsiàadedo centro da cí.dads
e = conscarrteigml a 2, 718: .
b = taxa em qus a densidadececlina
x = distânciaCb centro da cidade

y =

• onde:
y = dsnaí.dadspopulacional
A = a:nstante



onde:

onde:

onde:
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x = distância ao centzo da cí.daôe

b = ccnstante

. y =.. A +. bx

y = dsnsí.daôe populacimal

A = constante

b = ccnstante
x == distância ao centro da cí.dads

y = A + ·b--x

y = oonsiàadep:>pulacicm.l

A = ccnstante
b = constante
x = distância do centro da cí.dade

1
Y

= A + b
x

y == densidérle popa l.ac.lona L

A = a::nstante
b = constante
x = distância do centro da cí.daôs
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y. = A. + h 1X'

onde:

y = censidacepopulacional
A = ccnstante
b = oonstante
x = distânciado centro da cf.daôe

Em posse dos cálculos obtidos por meio dessas
.(i-I·

fórmulas, decidimos testá-los com o objetivo de verificar a

viabilidade de aplicação destes no tecido urbano paulista. Os

resultados alcançados permite-nos efetuar uma análise descriti

va do que ocorreu a cada eixo, contando, para tanto, com o aux I
lio das:

Tabela 25. Eixo Sul;

Tabela 26. Eixo Oeste;.

Tabela 27. Eixo Norte;

Tabela 28. Eixo Leste

onde se coloca os valores calculados .

•
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TABELA 25. Eixo Sü1 ....·1980.

"0

roRMUrAS VALORES EQUAÇÕES
...

A = 27652,13

Y == Ae-bx b = 0,0004 Y = 27652,13 .. 2,7183 ....0'0004x
2· .H.=: 0,5965 ..

· A =- 1,580868351
Y =- ru? b =- 0,6610 Y = 1,580868351 xO,6610

2R==o ,.5204 ...

A = 22586,9586

y==A+bx b ==4,2104 y=22586,9586 + 4,2104 x
2R=0,.5456 .

A = 7215,2 333
'b b = 8,304368021 Y = 7215,2333 + 8,304368021y=A+-..,· -

X
· :R2=.0,.6.742

x
....

A ==0,0002
l=A+~ b = 0,0658 1 0,0658
Y x 2 -. - = 0,0002 +

R = 0,1662 . Y x

A ==30648,3295

y~A+brx b ==387,3056 y= 30648,3295 + 387,3056 Vx2'R = .0,6038 .

No que cQncerne po eixo sul, podemos afirmar

que a fórmula que apresentou melhor. resultado foi a Y = A + b/x,

t cujo coeficiente de corre1aç~0 foi de 0, 6742~ Destaca-se tam
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.bérn Y = A + b x e Y = Ae-bx com razoáveis' indices de corre-
1ação.

TABELA 4.6. Eixo Oeste: 1980 .

..---
F6ru-uLAS VAlORES EQUAçÃO

A = 31136,3304
. -bx b = 0,0004 y = 31136,3304 X2,7183-o,0004xy = Ae

..R2=O,7069

A = 3,5933...
Y = Axb b = 0,7590 v = 3 5933 xO,7590- ,

R2=0,6987
'. A = 27712,4102
y=A+ bx b= 6,3550 Y = 27712,4102 + 6,3550x

R2=0,OO53

A == 447,9,8461
b b = 1,4504... Y = 4479,8461+ 1,4504...y=A+ - "x. x

R2=O,6341

A = 0,0001
~A+l b = 0,0721 ~ = O 0001 + 0,0721
Y x Y , x

R2= O 5325. I ..

A = 39034,0333 ..

y=A+bv;' b= 559,2875 y = 39034,0333 + 559,2875rx
LR .-,0,.6389

,
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No tocante a este eixo, a equaçao que melhor
se adapta à situação é a de C1ark, pois é a que apresenta mai-
or coeficiente de correlação, muito embora Y = Axb apresente re
su1tado bastante semelhante.

TABELA 27. Eixo Norte: 1980.

,

Fl>RMuIAS VALORES EgJAÇÕES

-bx A = 16437,3103
Y = 16437,3103 X 27183-OP002 xY = Ae b = 0,0002

R~ .0,1897
"~" .Ó»

., A == 64910,5124
b b = 0,2287 Y = 64910,5124 xO,2287Y = Ax

..R1: .0,.8581....

'A = 16004,4203
y=A+bx b = ill,80J5 Y = 16004,4203 + 1,8035x-

....R2= .0,.1502. . .

A= 10723,2568
b b = 2 ,7048.~. Y = 10723,2568 + 2,7048•..y=A+ - xx

R2: 0,1291

A = 0,0001

~A+~ b = 0,0231 1 0,0001 + 0,0231--
Y x Y x

R1:0,1462

A = 18372,8969
y'= A + b r: b= 136,5803 y = 18372,8969 + 136,5803rx

R2:0,1391
-
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__Os baixos valores do coef ic iente de correlação
encontrados no eixo norte leva-nos a inferir que nenhuma das e-
quações chega a explicar o comportamento da densidade populacio-
nal à medida que esta se afasta do centro da cidade.

TABELA 28. Eixo Leste: 1980.

•

FrnHUIAS VAIDRES EWAÇÃO

A = 11518,5685
-bx b = 0,00001 Y = 11518,5685X2,7183~'0000lxY = Ae

2.R.=:0,0409
-

f-
A = 6416,1530

b y = 6416,1530 xO,0901Y = kx. b = 0,0901
R2=O,0598

A = 12044,1264
y=A+bx b = 0,4382 Y = 12044,1364+ 0,4382x

.R2=0,0307

A = iD3827,2963
b b= 1,1413... y= 13827,2963+ 1,1413...

y=A+--- xx
R2= .0,0401

A= 0,0001
~A+~ b = 0,0087 1 0,0087- = 0,0001 + xY x Y .

.R2=0,0477 .

A = 10938,8619.
y=A+brx b = 45,8889 .Y = 10938t 8619 + 45,8889rx

...R2=;0,0434. I
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,Neste eixo verifica~se fato análogo ao ante-

rior, ou seja, as fórmulas listadas não nos permite formar uma

idéia de como se apresenta a densidade populacional no eixo les

te.

Para auxiliar o estudo das densidades ~serao

utilizados agora os niveis ideais de densidades propostas pelo
PUB(32), a·saber:

área central: 300 hab. por hectare ou 30.000 hab/km2;

área de intenso desenvolvimento: 150 hab. por hecta-

re ou 15.000 hab/km2j

área periférica: 75 hab. por hectare ou 7.500 hab/knf.

Entende-se por nível ideal aquele que, quando

ultrapassado, apresenta um excesso de habitantes. Trata-se, po

is, de um nível de s at.ur aç âo,

Para efeito deste estudo, compreende-se como

área central a que circunvizinha o subdistrito da sé; como área

periférica aquela que se situa no perlmetro externo do . .•.munlCl-

pio de são Paulo; e, finalmente, como área de intenso desenvo Lr-

vimentoa situada entre as duas anteriores. A Tabela 29 que se

segue permite averiguar a classificação dessas áreas com seus

• respectivos subdistritos.
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TABELA 29. ClasSificação dos Subdistritos' por Ârea.

Classificação

Centrel

Per :~férica
,('01'

Área de

Intenso

Desenvol

virrento

Subdistrito

~--------------;-------------_._------------~----------------------------~
Lí.berdade , Bela Vista, Consolação, Santa Cecília, Sta.
Efigênia, Brás e l'bÓca.

i
i

1
It-----------+--.--------------.---------------------------.-----------.j
I, I

Cengaíba , Penha, V. Matilde, Jabaquara, SOCOl"T'O,Butantã

V. Jaguare, Pir.i.tuba, V.
rinha.

Carrbuci, Aclirra.ção, V. Ma.l:'iana,J. Paulista, Ipiranga

Saúde, IndianÕpolis, Ibirapuera, Sto. Amaro, Lapa,Pinhei

ros , N. Sra. do (5, J. Arrérica, V. M...;,;ldalena,Perdizes, Cer

queira césar, BomRetiro, Barra funda, Ca.sa Verde, Sant~

na, Pari, V. Gu.iJherne, V. Maria~ Be Ienz inho , Tatuar€'

V. FOl'1'TDSa,Alto da ?-bÓca, V. Prudente.

Os subdistritos assim classificados, permiti-

ram elaborar gráficos para cada região, Figuras 30 e 31 possib;!;.

litando uma análise mais aprimorada'de tais densidades.

Fundamentando~nos no gráfico correspondente a
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a região sul, observamos que sua área central se encontra t.ot.a I

mente saturada, tal é o caso da Liberdade. Corrt.rapo ndo e-se àe~

ta situação, sua periferia compõe~se de subdistritos abaixo dos

nlveis de saturação, cujo exemplo é Socorro. Ao extendermos o

exame à sua área intermediária, verificamos que os subdistri~

tos adjacentes ao centro, como Cambuci, Vila Mariana, J. Pauli~

ta, acham-se próximos aos niveis de saturação, enquen t o que os

que se avizinham da periferia, como Ibirapuera e Santo

ainda apresentam baixas densidades.
Amaro,

o comportamento da densidade, segundo esteei

xo oeste assemelha-se muito ao da região sul. Deste modo, no

tocante a área central, está saturado, sendo exemplo o bairro
Bela Vista; os subdistritos intermediários, exceção de N. Senho

ra do 6, embora se aproximam, ainda não alcançaram osniveis

de saturação, tal acontece a Pinheiros e Vila Madalena; quanto

à sua perifer~a, distinguindo-se aqui da região sul, encontra-

-se praticamente saturada, em especial Pirituba e V. Jaguara.

A região norte apresenta na sua área central

uma densidade relativamente baixa em relação à sua saturação. A

área intermediária, bem como a periférica, mostram-se próximas

da saturação. A expansão desta região, sendo favorecida pela

implantação do metrô, faz com que a densidade em sua périferia

continue a aumentar, enquanto que em sua área central a tendên·-

cia é diminuir.
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Observando o gráfico da região leste, podemos

notar que sua área central apresenta •...se praticamente com metade

de sua saturação populacional, enquanto que a periferia já se

mostra totalmente saturada. A área de intenso desenvolvimento,

por sua vez, demonstra que alguns subdistritos estão próximos
de saturaç~o, como ~ o càso de Tatuapi, Vila Formosa, V. Maria;

e que V. Prudente, Alto da Moóca, estão totalmente saturado.

A baixa densidade apresentada pelos subdistr~

tos situados na área central como Brás, Moóca, Santa Ifigênia ,

Santa Cecilia justifica uma análise mais detalhada. Do ponto
doe.v Lsta Trí st ôr-Lco , esta área devido à sua proximidade com o ceE.

tro da cidade, foi uma das primeiras a serem habitadas. Isto
significa dizer que seus terrenos forem exaustivamente construi

dos, sendo hoje quase que impossivel encontrar terrenos vazios.

Tendo e,mvista que se car acter izaro por uma baixa densidade, e
Ide se supor que estes subdistritos possuem um ~úmero mUJ..toograE.

de de moradias vazias ou sub-utilizadas. Alimdisso, comprovo~

-se, no estudo do indice composto modificado, que esta região
está em deterioraç~o. Esté fato coincide com a afirmação de
Jay ~orrester(33):

"muitaspessoas parecemonão perceberque as áreas dester,io
radas das rossas cidades são áreas cem excessode habita....
çro. A econaniada ãreá não é capaz de manter tcrlas as
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habitaçõesdispcnlve~. Por causa do .nívelde rerda bai-
xo, as pessoas aglomeram-seeu algunas residências,aban-
donamo outras que permanecemvazias e se deterioram11 •

I,;

Pode-se então concluir que urna área central,

quando apresenta baixa densidade, provavelmente já teve uma al-

ta densidade, mas que, a cada dia que passa, é diminuída até che

gar ao ponto de.mostrar excesso de moradias e, em conseqüência,

sinais de deterioração. A população passa a residir nas áreas

de desenvolvimento e de periferia, concorrendo para o "aumento

substancial de suas densidades.
';.\', '

BREVES CONCWSÕES DA ANÁLISE DA DÉCADA 70-80

Sumarizando as conclusões do exposto no períQ

do de 1970 a 80, podemos salientar alguns pontos básicos de nos

sa investigação tais como:

1. a forma do tecido urbano no município de são Paulo,

tendo em vista o mapeamento dos subdistritos utiliza

dos neste estudo, assemelha-se àquela proposta por

Hoyt na teoria do setor. Esta analogia foi observa-

da no setor formado pelo 19 quartil, em direção àre

gião sudoeste da cidade;

2. houve uma tendência de rotação do 19 quartil em dire

ção, sul;



310.

3. o centro da cidade apresenta sinais de deterioração,

o mesmo ocorrendo com os subd,istritos adjacentes. E~

ta observação se torna marcante sobretudo nos subdis

tritos que se encontram próximos ao centro;

4. a evolução dos subdistritos é intensa e difusa nare

gião sudoeste, sul e sudeste;

5. na região norte, a evolução está concentrada nos sub

distritos próximos ã marginaJ1

6. nos eixos norte e leste, nenhuma das fórmulas testa-

das explicam matematicamente o que ocorre com a den-

sidade populacional à medida que esta se afasta do

centro da cidade. Demonstram-nos desta forma que es

ta se acha muito dispersa;

7. no eixo oeste, ficou-nos evidente que a aplicação da

fórmula de Collin Clark é a que melhor explicou a
. -bxdistribuição da população nessa região (Y = Ae );.

8. para o eixo sul, em plano secpndário, Clark tem apl~

cação; porém, para resultados mais eficientes temos

o emprego da fórmula: Y = A + b/x;

9. a reglão sul e oeste encontram-se saturadas e suas
• áreas centrais, enquanto que a norte ea leste apre-
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sentam baixa densidade. As áreas intermediárias ,in

dependente da região, estão próximas ã saturação;

10. a área periférica da região leste da cidade acha-se

saturada, da região norte e leste, próximas de satu-

raçao e a sul ainda tem baixa densidade.

Visto em linhas gerais os principais traços

que caracterizam a expansão da cidade de são Paulo, passaremos

. às considerações mais pormenorizadas da área onde se encontra o

local em que se dará 6 investimento.

VILA GUILHERME E O MERCADO DE
IMOVEIS RESIDENCIAIS

No enfoque dado ao estudo do município de são

. Paulo, acreditamos ter ev idenciado I sobretudo ao Lnvest i.dor imo

bi1iário, a viabilidade de lidarmos com estudos Lnt.e.r+d.i sc LpLí.»-

nares para obter um melhor entendimento de como se comporta o

tecido urbano de uma cidade.

•

De ora em diante, deteremo-nos na apresenta-

çao dos resultados que levam a concluir quanto à situação de

Vila Guilherme no que se refere ao mercado de imóveis residen-

ciais. Será deste estudo que obteremos o tipo de investimento
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a ser implantado em um terreno localizado nesse bairro. O le~

vantamento de dados, que possibilitou examinar as característi-:-

cas locais, foi realizado de acordo com o procedimento rnet.odo'Lô

gico sugerido no Capítulo 3. Por meio dos indicadores, elabo-

ramos um prognóstico do local e seus arredores, a partir do

qual resultou a prognose e o programa de investimento, cuj os da

dos essenciais passaremos a relatar.

RESULTADOS DO DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO EFETUADOS
.("1 •

HISTÓRICO, LIMITES E CONFRONTAÇÕES
-;

Uma vez que o terreno em questão acha~se loc~
lizado no bairro de Vila Guilherme, resolvemos, como primeira
medida, partir de uma visita do local e de seus arredores. A

seguir, tomamos providências no sentido de obtermos dados secun

dários da área em exame. Para tanto,foi realizado uma pesquisa

bibliográfica sobre o histórico da cidade de são Paulo, há pou-

co analisada, e do bairro propr Lamerrt.edito. Em complemento ao

estudo do local, foram realizadas entrevistas nas As soc í.açôe s

dos Moradores e Amigos do Bairro (Vila Guilherme), bem como fo-

ram feitas consultas ã Prefeitura através da Regional de Vila
Guilherme.

• Do material obtido, extraímos as característi

cas históricas' do bairro e aspectos urbanísticos relevantes pa-
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ra nosso estudo. Assim sendo, tivemos conhecimento de que o

bairro. de Vila Guilherme foi fundado em 1912, quando então grag

de parte de sua área constituía-se na fazenda de propriedade de

Guilherme P. Braun. A partir de tal data, iniciou-se o primei-

ro loteamento em chácaras.

Averiguando os seus arredores, concluímos que

Vila Guilherme, juntamente com Santana, Tucuruvi e Vila Maria,
faz parte dos chamados "bairros além Tiête" que, historicamen-

te I eram denominados "bairros dormitórios".

o primeiro loteamento do bairro originou inú

meras chácaras que perduraram até os anos 50. Sendo que as áre-

as alagad iças em sua extensão de aproximadamente 800 metros,

margeando ao norte o rio Tiête, constituem-se hoje em grandes ~

reas de terrenos que formam verdadeiros vazios habitacionais.No

tamos ainda que a utilização da área circunvizinha ao terreno ,

até 1972 pela Prefeitura MunicipaL de são Paulo, corno depósito

de lixo, dando ao local a denominação popular de "lixão", foi
,

'um dos fatores responsável pelo atraso de projetos urbanísticos
na área.

Verificamos também que; devido sua proximida-
de da Av. Marginal, aparecendo corno saída para as pr í.nc í.pa í au-o

dovias, e tendo em vista seus diversos terrenos com grandes

áreas a preç~s relativamente baixos (estimativa de 7 a 10 mil

cruzeiros o m2 para março de 1982), Vila Guilherme "baixa" (ar-
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redores do terreno) tem sido procurada desde 1972 por empresas

transportadoras, que edificaram vários terminais de carga e/ou

galpões para garagem das frotas.

Problemas urbanísticos ainda hoje se fazem

presentes, sendo alvos de constantes reclamações por parte dos

moradores. são eles: enchentes, existência das transportadoras

e ausência de limpeza nos esgotos.

o bairro de Vila Guilherme, distando em linha

reta 4 a 7 quilômetros do centro da cidade, em direção norte,

vem nos últimos anos passando por uma completa reformulação

quanto à utilização do solo. De igual modo, como elucida a Fi-

qura .32, vem recebendo melhoramentos que mudarão seus padrões

urbanísticos, tais como:

metrô: a estação Carandiru da linha norte.-sul do sis

tema metroviário da cidade de são Paulo {.encontra-se

a 1.500 ms do terreno~ i
\

terminal rodoviário do Tietê: planejado oara substi-

tuir a Estação Rodoviária. Julio Prestes, o novo ter-

minal rodoviár io dista do terreno 1.600 ms;

Cent er Norte SH ~ .:há 1.000 ms do vt c.rr-eno, dando

frente para a avo Marginal do Tiêtê, está sendo con~

truldo o grupo Otto Baumgart, em área de 300.000 m2,
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um conjunto comercial composto por um Shopping Cen-

ter de 60.000 m2 de área construída (200 lojas), 2

torres de hotel e será reservada área para um futuro

"Trade Center" i

Shopping Madereiro ~ distando cerca de 100 ms do ter-

reno, há um projeto para a construção de um Centro

de Distr ibuição madereiro, ocupando uma área de

500.000 m2.

Diante destes aspectos e levando-se em consi·-

deraç âo as transformações urbanísticas projetadas para os próx!.

mos 2 anos, no bairro, podemos prognosticar um acréscimo s~gni-

ficativo na atual demanda habitacional de Vila Guilherme. An-
,,

tes I porem I de estudá-la em detalhes I é necessário que teçamos

mais algumas considerações a respeito das características 10-
cais e -d e seus arredores.

"

ANÁLISE DO LOCAL E ARREDORES J

o processo de escolha para compra de imóvel

residencial prende-se a um fator determinante, ou seja, a ren-
1.

1

A existência desta renda a-da disponível does) comprador (es)•
~liada às necessidades habitacionais do comprador sao essenciais

• para a ocorrência dós próximos estágios no processo de compra .

Deste modo, o estágio que segue a este corresponde às condições
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de moradia a serem consideradas pelo comprador ao decidir suas

várias opções, as quais ocorrem de acordo com duas categorias

de variáveis: internas e externas.

AS variáveis internas dizem respeito ~quelas

que nos são relativamente controláveis. Significam as soluções

de arquitetura proposta em termos de tipos, dimensões, acabamen

to dos apartamentos, serviços e outras facilidades mercadológi-

cas que temos condições de desenvolver em nosso projeto habita

cional. Em última análise, tais variáveis correspondem à nossa

ofertã~ isto é,ao nosso produto.

Já as variáveis externas, que basicamente es~

capam ao nosso controle, referem-se à localização, presença de

serviços urbanos como água, luz, iluminação pública, telefone I

esgoto, asfal to, .f ac ilidade de acessos e transportes, estrutura

varejista no local, densidade demográfica na área, e outras. ~

na observação destas variáveis externas que vamos encontrar o

fundamento de exame descr itivo, a ser realizado neste item do

estudo. o exame dessas variáveis se torna relevante à medida

que compoe, em conjunto, fator decisivo na escolha do comprador

para aquisição de imóvel residencial. Portanto, a investigação'

de como se encontram tais variáveis no local, bem como sua vizi

nhança, para assumlrmos um ponto de vista crltico, não deve

• ser desprezada ao tomarmos a decisão pelo empreend imento. Assim

sendo, temos:
/
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melhoramentos existentes e projetados; pesquisado os

arredores do terreno em um raio de lkm, verificamos

conforme Figura 33, que os serviços públicos (água,

luz, telefone, esgoto, iluminação pública e asfalto)

estão presentes no local do terreno, comportando

perfeitamente um projeto habitacional na área;

vias de acesso: localizaàa ao norte do rio Tietê, a

malha viária que serve o bairro de Vila Guilherme,c~

mo elucida a Figura 34, encontra no rio uma barreira

natural, que dificulta a inter-ligação deste bairro

com o centro da cidade e os demais bairros, exceto,o

os confrontantes Santana e Vila Maria e outros da Zo

na Norte. As ligações mais próximas, para se atra-

vessar o Rio Ti~tê, são as pontes Av. Cruzeiro do

Sul e Ponte de Vila Guilherme. A inexistência de ou

tras opções viárias dificulta a passagem para o ou-

tro lado do rio;

transportes: com relação ao sistema de transporte ur

bano, como se observa na Figura 35, o local do terre

no tem situação privilegiada, por distar cerca de
!

1.500 m da esta~~o do metr5, linha norte-sul. No to

cante ao 6riibus, como meio de transporte, existem 5

linhas que trafegam próximo ao local db terreno li-
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gando a região de Vila Guilherme às seguintes regiões:

• a primeira destas linhas tem ponto final no sübclis

trito de Pinheiros, passando pelo Pari, Sta. Efig~

nia, Consolação e J. América;

• a segunda linha faz a ligação com o Ipiranga, ten-

do como principal trajeto a avo do Estado;

• outra tem ponto final em são Caetano do Sul, atra-

vessando os subdistritos da Móoca, Tatuapée Vila

Prudente;

• as duas outras linhas ligam Vila Guilherme aos sub

distritos Penha e Cangaíba, ambas atravessando Vi~

la Maria.

Cabe ainda ressaltar a instalação do terminal

Rodoviário que substituiu a Estação Rodov í.â+ t a "Jú-

lio Prestes 11 ;

infra estrutura varejista: em r~lação ao varejo, ob-

servamos a existência de dois momentos distintos:

•

• sistema varejista atual: estruturado aem oz-êv í.o pl~

nejamento, foi crescendo basicamente ao longo das

ruas Maria Cândida eav , Ataliba Leonel, com objet!
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vo básico de atender o comércio vicinal. Composto

por pequenas lojas, o comércio local, bastante dis-

perso, oferece de modo geral serviços e produtos in-

dispensáveis à rotina dos domicílios j á existentes.

Essa infra-estrutura não apresenta atrativos para m~
radores de outros bairros. Ao longo da rua Maria
Cândida, constatamos ainda a existênc ia de diversas

lojas pequenas, caracterizadas por produtos de baix6

valor unitár io como; roupas, calçados, armar inhos; e

algumas loja s de móveis e of icinas para conserto de

eletrodomésticos. Nesta rua estão concentradas as

agências bancárias da área, atingindo um total de

cinco (Itaú, Banespa, Mercantil e Caixa Econômica),

bem como alguns consultórios dentários, médicos, es-

critórios de advocacia e imobiliárias. Já ao longo

da avo Ataliba Leonel, verificamos a oredominânc ia
J.

de comércio especializado em peças e serv í.çq: .: para

automóveis. Com relação ao varejo de produtos ali~
• ,.., \1'/ .• / ,..,mentícios e utilidades dorn í.c í Lí.ar es , a regl.ao <esta

basicamente servida por pequenos armazéns e einpór í.os,

exceç~o feita às duas lojas de supermercados,'de ta~.
'\

\ .manho médio, sendo uma na rua Maria C~ndia (Jumoo) e

outra na av , Ataliba Leonel (Morita) i

•
• sistema varej ista proj etado para 1984: em área de
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300.000m2, há 1.000 metros do terreno, o grupo Otto

Baumgart está iniciando a construção do Shopping Ce~

ter Norte com cerca de 6. 000m2 deârea construída

(c~rca de 200 lojas), al~m de um hotel e urna área

reservada para futura construção de um 'I'zad e+Cerrt.e.r ,

Este empreendimento mudará substancialmente o panora

ma da infra-estrutura varejista do bairro. Será i.1m

forte atrativo mercadológico para futuros mmoradores

no bairro .
• (10.> •

Podemos, então, prognosticar do exposto que o

bairro de Vila Guilherme não possui no momento grandes atrati-

-; .:

vos urbano s como serviços, lazer, jard ins, tipos de moradia, ê.§.

trutura varejista e outros que, por si só, aumentam a procura

do bairro como local residencial. Entretanto, com a instalação

do terminal Rodoviário, com o projeto Shopping Center Norte, com

a expansao de serviços públicos e outros, haverá grande desen-

volvimento na área,permitindo-nos prever üma radical transforma

çao no que tange â utilização do solo deste bairro. Portanto,

haverá probabilidade, a méd io prazo, de Vila Guilherme vir a

te~ excelentes condiç6es urbanas, verdadeiros atrativos para a
procura de imóveis r-esLdencLa.í s,

• ANÁLISE' DA DEMANDA HABITACIONAL

A análise a ser desenvolvida tem por objeti~
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vo avaliar quantitativamente a oportunidade de "mercado para

construções residenciais no bairro de Vila Guilherme. Esta 0-

portunidade, quantificada em termos conjunturais pelo exame de

dados secundários, obtidos por meio de uma pesquisa mercadológi- -
ca por nós processada, é função das seguintes variáveis:

crescimento populacional;

crescimento do n? de domicílios e evolução do índice

).íl?de hab ,jdomic. i

avaliação do n? de imóveis prôpr ios X alugados;

.- valores médios de aluguel X renda familiar mensal;

- estudo de saturação da densidade demográfica.

Dada a importância delas na projeção da deman

da habitacional, serao examinadas em detalhes.

Cr eec-imerito Populac-iora l:

Os dados demográf Lcos , resumidos na Tabela 30,

permitem-nos uma análise comparativa do crescimento populac~~

nal entre o bairro de Vila Guilherme, os que lhe são lirnltrofes

na Zona Norte e a própria cLd ade de são Paulo como macro-área.
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TABELA 30.· Cz escIrnerrto Populacional·; 19.70-1980.

"m~ VARIAÇÕES 9,
o.1970 1980

ÁR.El\s PER!<XX) ANUAL.

V. Guilherme 73.926 77.138 4,34 0,43
Santana 197.094 274.015 39,03 3,35
V. Maria 116.251 131.822 13,39 1,26

FONI'E:Censo r. B.G.E.

Ver ificamos pelos números apresentados que,
houve, em Vila Guilherme, um crescimento populacional anual em

níveis comparativamente Lnfer iores aos bairros circunvizinhar

(O ,43% a.a.) I e menores ainda se comparados â cidade de são

Paulo que, conforme o IBGE, foi de 3,60. Esta constatação de-

mogrã:f5icada área em estudo nos permite concluir que:

Vila Guilherme prat.Lcamerrte nao teve crescimento po-

pulacional na década de 1970. A~ém disto, sua baixa

taxa de cresclmento não foi compatível, quer com a

macro-§rea de S~o Paulo, quer com os bairros vizi-

nhos ,

• Desta situação deriva a seguinte posição:
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premissas:

1. crescimento anual deO, 43% da. população do bairro

para o bi&nio 1980/82;

2. n9 de habitantes por domicl1ios constante no pe~

rldo'projetado (3,97 hãb/domici1io);

cálculos:

1. população projetada para 1982 =' 77.803 hah ,

2. popuiaç~o projetada para 1981 = 77.470 hab .
• ~i, '

~;.- 3. variação de 1981 para 1982 = 333 hab.

4. Demanda de domic 11i08 para 1982 = .. 33L

3,97
- 84 dom.

Crescimento do N9 de Danic1-Uos e Evolução do índice N9 de Hab./Domic,

A Tabela 31 nos mostra, compartivamente em r~

lação as mesmas áreas já mencionadas, a evolução do crescimento

do ne;>de domici1ios para o per lodo 1970 a 198 O:
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TABELA 31. Crescimento do N9 de DomicIlios e Evolução do

1ndice N9 Hab./Domic.: 1970-1980.

!

. .VARIAÇÕES. .% .
1970 1980 --S . Prn!CDO. ,ANUAL.. . . , ...... .. . . . . . . , " . , ....

~

V. .Guilherme 16.725 .19.439 .. 16,23 .1,52

Santana 43.799 .72•.357 65,20 5,15

V. Maria . 26..301 .34.773 32,21 . 2,83

são Paulo/Cap. 1.251.100 1.919.362 53,41 4,37
. . . . ...

. . . . . . . '.' .. , ......

I~

.VARIAÇÕES
: ÁREAS 1970 1980 1--- --

. . ... .ElAB/OOMIC. %
--

V. Guilherme 4,42 3,97 .. (0,45l .. 10

Santana 4,50 3,79 .(0,71) .. 16

v. Maria .4,42 ;: 3,79. (0,63) . .14.I .

são Pau Lo/Cap .. 4,65 4,34 (O,31) 7.' . . . . . . . . . . .. ..
-

FONI'E: I.B.G.E.e GALIJJP.

Pela comparação das variações do n9 de,domici

lios, percebemos que Vila Guilherme apresentou crescimento bas-

tante inferior, tanto ; m~dia de são Paulo, como em relação' aos

bairros vizinhos. Esta verificação ratifica o baixo nível de

crescimento populacional de Vila Guilherme (0,43% a.a.).
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Por outro lado, o crescimento verificado no

nv de domicílios, embora pequeno, foi superior à taxa de aumento

da população, causando uma redução no n9 de habitantes por dom!.

cílio de 4,42 para 3,97. Além desta análise para Vila Guilher

me, observamos, n.a respectiva Tabela, que esta redução do n9 de

habitantes por domicílio ocorrida na década de 1970, tanto nos

bairros vizinhos como em são Paulo, é uma realidade demográfica

que reflete a diminuição no índice de natalidade da população

urbana. Com base nos dados secúndârios apresentadOs e analisa-

dos para 1970 e 1980, podemos projetar o n9 de domicílios para

1982J partindo-se da premissa que as taxas anuais verificadas

para a década 1970 repetiram-se para o biênio 80/82, como se-

gue:

EsrlliATNA00 N9 DE OOMJCJLIOSPARA .il982.

V. Guilherme

Santana

V. Maria

são Paulo/Capo

20.034
80.002"
36.762

2.090.780

FOmE: IE<.;E.

Avaliação do Nr de Imóveis 'PPóprios X Aluqadoe

Partindo~se da premissa que o morador de itnó
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VEÜ alugado deve ser considerado potencialmente um compradorp~

ra imóvel residencial, desde que haja renda domiciliar suficie~

te, vejamos na Tabela 32 os percentuais de imóveis alugados pa-

ra Vila Guilherme e as outras áreas em estudo, no período de

1972 a 1976:

TABELA 32. Aval"iaç:ãc)do N9'de Im6veis' pr6prio's'X' A'ltl9:ados:

1972-1976 .

. ~
72 73 74 75 76 MÉDIA

"

v. Guilherme 39 42 42 43 47 42,6%
.Sarrt.a na 39 37 39 41 30 37,2%

v. Maria 47 44 48 47 43 45,8%
são Paulo/Cap. 37 3.7, 38 38, 3.8 3.7,6%

FONl'E:GhlLUP

Com base nestes percentuais, nas projeções

do n9 de domicilios estimados no item anterior, e na Pesquisa

Mercadológica que apresentou para março/82 um percentual de 33

para imóveis alugados, temos condições de deduzir o n9 de domi-

cIlios.locados, segundo a Tabela 33.



•

TABELA 33. Estimativa' do'N9' de DOmicIlios'Alugados: 1976~1980.

. 197.6. T· .. .1980 ..". . . . . . . . . . . ... , ... .! ... , . , . , . . . . . . .

N900MJC. % l\LUGAIX) N9 DOMIC. N9 DOMIC~ % ALUGAOO N900MIC.
. ESTIMAIX). (1) .AIDGAroS .. .... REAL . .. rsrm, .(2) . . . ALUGAOOS.

~
I

V. Guilherme 18.309 47 8.605 19.439 42,6 8.281

Santana 59.200 30 17.760 72.357 37,2 26.917

V. Maria 31. 095 43 13.371 34.773 45,8 15.926

são Paulo/Capo 1.617.134 . 38 614.511 1.919.362 37,6 721. 680
. . . . .. . .

FOt-..l'!E: (1) % fome::ida IX'r dados securrlários GALLUPi

(2) % projetada para 1980 tendo como base a % mÉdia do per'Icdo 72/76.

w
W
I-'
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Nossos cálculos permitem estimar um numero de

domicílios locados para Vila Guilherme, em 1982,.da ordem de

6.611, como o demonstra o racioclnio désenvolvido a seguir:

premissas:

1. crescimento anual de 1,52% no numero de dom í.c Ll í,»

os;

2. percentagens de imóveis' alugados, obtidos na pe s+

quisa (33%) constante no per lodo de 80/82;
.~.. 3. a distribuição por faixas de aluguel apurada na

'pesquisa é representativa do total de Idomí.c Llí.oa

locados;

o à lou l o e :

1. total de domicl1ios para 1982 = 20.034;

2. total de domicl1ios locados para 1982 = 6.'611 dom.

3. distribuição dos'domicl1ios locados, segundo fai-

xas de aluguéis em maiço/82 apresentam ....se de acor .
I

do com o exposto na Tabela 34 •

•
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TABELA 34. Distribuição d'a Fa.ixa de' Aluguel' por Do

res aluguéis X'renda familiar, objeto do próximo item.

.cílio.

...... DOMICJ:LIOS
!1,o .

FAIXA DE AIDGUEL '":"Cr$............................ N9.....

até 9.600,00 .661 10
de 9.601,00 ã 10.650,00 661 10
de 10.651,00 à 11.700,00 - -
de 11.701,00 à 12.750,00 1323 20

de 12.751,00 à 13.800,00 •.. -
.·(t!i·

-.; de 13.801,00 ã 14.850,00 - ...

de 14.851,00 ã 15.900,00 - ....

de 15.901,00 ã 16.950,00 1322 20
de 16.951,00 ã 18.000,00 661 10
de 18.001,00 ã 19.050,00 ... ...

de 19.051,00 à 20.100,00 1322 20
de 20.101,00 ã 21.150,00 661 10
mais de 21.150,00 - -

. . . . .TOTAL . .6611 .. .100.

FONrE: Pesquisa MercadolÕgica~

Para transf ormar este . ~ de domicilios 10numero
, cados em 'demanda efetiva, faz-se necessário considerar os valo-
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Valores Médios de Alugue L X Renda Familiar Mensal

Projetados para 1982, os valores.médios de a-

luguéis em 1976, fornecidos pelo Instituto Gallup de Pesquisa,

com base na variação dasORTNs, base legal para reajustes loca-

tlcios, obtivemos os dados apresentados na Tabela 35.

TABELA 35. Valores de Aluguéi s,

10.187,00

ALUGUEL MtD 10

(Março/82)

são Paulo/Capo

12.166,00

10.944,00

8.571,00

v. Guilherme

santana

v. Maria

Com relação à renda familiar mensal,nossa pr~
I··

jeção para 1982, utilizando a mesma fonte de dados sec~ndários,

revelou os valores expostos na Tabela 36, tendo como base para

projeção as variações ocorridas no salário minimo .

•
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TABELA 36. Valores de Renda Familiar.

são Paulo/Capo

114.678,00
124.809,00
98.287,00

141.940,00

RENDA FAMILll.R / 82

V. Guilherme

Santana

V. Maria

~------~--------~--------------------~------
Estudo de Saturação da Densidade Demográfica

Os dados secundãrios, sintetizados na Tabela

37, possibilitam-nos iniciar estudos comparativos de densidade

populacional para as ãreas em estudo.

TABELA 37. Densidade Demográfica.

2 .. DENSIDADE .
. 2

.
km .HAB./Km .........

.·1970 .·1980 ·1982· ....

V. Guilherme 7,20 10.267,50 10.713,61 10.805,97
Santana 33,91 5.812,27 8.080,65 8.631,14

V. Maria 11,80 9.851,78 11.;1.71,36 11.454,66

. .são .Paulo/Cap•. 1.509.,00...3.855,.28 ... 5.5Z5,28 . ...5.930',26.

• roNl'E: Errplasae Censo I.B.G.E.
\
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o cálculo de densidade demográfica ê bastante

importante, pois e sabido que, acima 'de um certo número de habi

tantes por qililômetroquadrado, torna":,,sebastante difícil, se-

não ·impossível, a manutenção de serviços de infra.,..estruturaden

tro de padrões aceitáveis de qualidade à.evida urbana.

Este número limite de habitantes é . diferent.e

para cada região, dependendo é claro do suporte em termos de in

fra-estrutura atualmente existente.

Para a cidade dê são Paulo estes parâmetros

foram traçados pelo PUB/1968 (Plano Urbanístico) e PHDI/1972

(Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado), sendo os se

guintes:

limite de sa:turação para:

centro: 30.000 hab./km2;
.

.faixa intermediária: 15.000 hab./km2;

periferia: 7•500 hab./km2.
.\

Adotando .....se como premissa válida para', Vila
, .1

1

Guilherme a densidade demográfica intermediária de 15. 000 hab.1

km2, notamos que, embora com valores superiores tanto à média

·t

da ma cro+âr-e a (São Paulo/Ca,!2.)' como à dos bairros vizinhos, Vi
la Guilherme apresenta densidade demográfica aquêm dos valores

sugeridos pelo PUB. Esta verifica~ão, longe da saturação demo~
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gráfica, nos permite concluir para a área em estudo que:

premissas:

1. crescimento anual de 0,43% da população do bairro

para o bignio 80/82;

.2. numero de habitantes por .domicilio constante no

perfodo projetado: 3,97 hab/domicílio;

eáZeu l.oe :

1. densidade limite aceitável para Vila

15.000 hab/km2;

Guilherme

.~,..

2. densidade estimada para 1982: 10.806 hab/km2i

23. hab. para atingir o limite (1-2); 4.194 hab/km i

4. área de Vila Guilherme: 7,20 km2;

5. capacidade de absorç~o total (3 X 4): 30.197 habi

6. número de habitantes por domicílio: 3,97;

7. número de domicílio para atingir limite aceitável

(5-6): 7.606 domic .•

Ainda com relação à demanda habitacional, a

pesquisa por nós efetuada levantou outros dados não utilizados,

mas dignos de nota como:

1. a maioria dos moradores de Vila Guilherme estão na
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mesma residência há mais de 10 anos. O bairro apre-

senta l:aixa mobilidade de seus moradores .com relação

ã mudança de residência;

2. o f luxo migratório que têm demandado este bairro es-

tá basicamente circunscrito aos bairros vizinhos, e

ao próprio bairro de Vila Guilherme;

3. dos domicílios do bairro, 33% são . ~ '"~move~s alugados, .

com valor médio atual de aluguel em· torno d e

Cr$ 14.4000,00;

4. a faixa etária dos moradores de Vila Guilherme é su-

perior à média apresentada para a macro-área da cida

de de são Paulo;

5. -os moradores que trabalham fora do domicílio r-;m sua.

grande maioria, têm como local de trabalho o próprio

bairro de Vila Guilherme ou o centro da cLda. ei

6. De maneira geral os moradores estão satisfeitos com

a estrutura varejista para compras domiciliares roti,

neiras;

1. ressalvada a restrição referente ao Froblema de en-

chentes~. bast~nte marcante nos moiadoresmais próxi-

mos ao local do terreno (Vila Guilherme Baixa), há
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um elevado grau de satisfação dos moradores para com

o próprio bairro, como local residencial;

8. a maioria dos moradores com intenção de mudança de

residência, apresenta como mo t í.vo ,. o desej o de adqu í,

rir imóvel próprio;

9. a maioria dos moradores com intenção de mudança de

residência, elege como local preferido o próprio bai

bairro de Vila Guilherme ou imediações;

..
•. (111 •• 10. a maioria dos moradores que naotem intenção de mu-

.~,..

dança de residência, menciona como motivos preponde-

rantes o fato de gostar ou estar acostumado com o

bairro;

11. há nos moradores de Vila Guilhe;rme um desconhecimen-

to generalizado sobre apartamentos, como solução de

moradia;

12. com relação a prédios de 10 andares,hã um conceito

disser..ünado como ponto favorável, .a existênc ia de .

maior segurança e como desfavorável, perigo face a .

altura e despesas de condomínlo elevadas;

13. com relação a prédios de 3 andares existe um concei-

to marcante de que seus pontos favoráveis sejam e me
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..nor preço do imóvel, despesa de condomínio baixa e

melhor .integração com os vizinhos. Por outro lado,o

aspecto desfavorável marcante e o conceito de que a

área dos apartamentos sejam pequenas;

14. pr-êd í.cs de 10 andares foram alvo de maior número de

opiniões desfavoraveis, em relação ao mesmo julgame~

to para pr ôd í.os de 3 andares;

15. o perfil sócio-econômico do morador padrão de Vila

.~ e . ' Guilherme apresenta uma concentração profissional p~
ra aposentados e motoristas, grau de escolaridade em

nível de 19 grau e renda familir' em

Cr$ 104.820,00.

torno de

ESTUDO DA OFERTA RABÍTACIONAL

As ofertas habitacionais analisadas referem-

-se a 276 apartamentos novos, edificados entre novembro/80 e

março/82 em um raio de 1,50 km do terreno em estudo. \ Para me-

lhor visualização, apresentamos a Figura 3~visando'facilitar a

análise, iremos desdobrá-la em dois tipos de abordagem, O pri-

meiro ocupar ....se-á da forma de ocupação do solo e da , legislação

que regulamenta o local do terreno; o segundo, tratará da con..-

cor r-ênc La local.



. .babí.tactonal .. FIGURÁ 36. 0Q!f~ert~a:.....::::::~_
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Forma de ocupação do 80 lo

No que se refere ao uso'habitaciona1, Vila

Guilherme, tem, em sua grande maioria, casas corno edificações

residenciais típicas, apresentando um índice de vertica1ização

de 19 contra 24 para a cidade de são Paulo (Fonte COGEP/PMSP ~

1980). Tal índice representa o percentual de apartamentos so-

bre o n9 total de domicílios. Assim sendo, estimamos, em 1980 f

a existência de 3.693 apartamentos no bairro de Vila Guilherme.

Com o propósito de confirmar estes dados se-

cundários, realizamos urna visita ao bairro. Esta visita além

de possibilitar a confrontação desta informação, em torno

também observar que nas,cercaniaisdo terreno (raio de lkm a-

proximadamente) existem: dois oon jun+.os residenciais com prédi-

os de 4 pavimentos, 1 conjunto com duas torres, um prédio em ,

éonstrução e algumas pequenas edificações de 4 pavi_mentos. Es-

tas informações revestem-se de maior validade quando ex',minadas

ã luz da legislação que regulamenta.o uso do solo na área.

No tocante as restrições legais, condicionado

basicamente pelo zoneamento e pela largura do logradouro, a uti

lização ..,do solo está sujeita, na área em questão , às seguintes

restrições principais:

restrições quanto ã ocupação do terreno: recuos míni

mos obrigatórios, -área máxima de ocupação, coeficien
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te máximo para aproveitamento, áreas mínimas do ter-

reno, nv de vagas mínimas para garagem e recuos e spe-~

ciais;

restrições quanto ao uso das edificações ~ residen-

cial: prédios de apartamentos classificados como R2-

02; comercial: estabelecimentos de comércio ataca.dis

ta C2; serviços: postos de gasolina e/ou lavagem, a~
to-cine, dr.Lve+Ln e motéis; industrial: áreas supe~

r iores a 500m2de const.xuçào r comérc io e depósitos

~.'. de materiais em geral e ediflcios garagem~

Por fim, quanto às possibilidades legais, co~

dicionada basicamente pelo zoneamento, área e metragens do ter-
. .

reno, recuos, taxas de ocupação·e coeficientes de aproveitamen-

to, são viáveis as seguintes utilizaç~oes do solo: residencial:

residenciais isoladas (RI), germinadas (R2~Ol) e conjuntos res.!.

denciais (R3); comercial: comércio varejista diversificado, pa+

ra venda díreta ao consumidor (C2); serviços: pr est.a çâo de ser-

viços de âmbito local (82).
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Com fundamento nestes dados de âmbito legal,

podemos concluir que o terreno, localizado no bairro de Vila

Guilherme (Zona Norte de SP), pertence a Zona 2, considerada p~

la legislação municipal como de uso predominantemente residen-

cial i com densidade demográfica baixa, o que pode ser visualiza

da na Figura 37. A ficha técnica, Figura 38, resume as variã-

veis básicas para uso do solo em conformidade com a respectiva

'legislação vigente.

Conoorrenoia Local

Para analisarmos a oferta de apartamentos no-

vos na região, foram visitados os 4 prédios recém""construidos ,

com apartamentos à venÕ:.a,sendo os únicos na região próxima ao

terreno. Localizam-se respectivamente:

-
ENDEREÇO CDNSIRU'IORA EDJF1CIO .\"

, '. .i ,

R. Capo Luiz Ramos, 312 . Vep'lan Maison Nancy

R. SantoAnselmo, 83 Veplan sto. Anselmo

R. José GonçalvesGanJ.de,705 Lotus Praia de Tambaú

,R.Manoel de Alrreida,457 Zarzur Mâ.Jaga
, .'. . . . . . . , , , ... . '

. . . . . . . . . . . . . . . ...

o ,número de andares variou de quartoze (Praia

de Tambaú) à vinte e um (Málaga), todos com 4 apartamentos por
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FIGURA 37. Zoneanento.

t

'I
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~ ~--------------_._-_._~~------_.=-------_ .._--'----------------------------,
LOCALIZAÇÃO

oa r"óourô: 479 9..!b-distrito de V. Guilhe:rme (Lei 8092/64)

/\f,'óeV. r.uiIherme e V. Maria ( AR-GH ) (.Dcc. 10137/27
elor 073Quadra 201 ( D.D.M. 23/12/80 )

·on.·2 ( lei. 7B05/72e 8001/73. allerad~s pelas leis 8328/75.88Cl/79 e •
L:.. ~~-~---------------+-9-0~9/80 .2J

CATfGOr.IAS DE USOS PflUlIlllDOS

C O N r O r. N. l S

USOS : R-I. nz-ci. R-3, C-I, S-I, l-I, [-1

CAR4.C1[ RIS TICAS DE ~IMENSIONAMEI·.nO E Df. OCUPAÇÁO D:) ior:
frenle I

- I recuo ~;. f ren- loterol d~ fun-.oICO r e cuo recuo,. mi'"'nirn:J minim:.. do mi~-:imGrmrumc Se rruru mc

10 rn I 250m2 I 5 m 1,50 m "pene> 5m
de um lodo

OB~: Recuo la\eral nlinimo de 3m a partir do 2~ pavimento

SUJEITO A COlo.llROLE ESP(ClAL =:J
CARACnr.(SlICAS DE DIM:Io.lSIONAM~NTO E DE OCUPAÇÃO DO LOll I

I

I frente OICO re coo de [r en re cuo lorerol IC!CUO à~ ruo

USOS ~rnimo min1mo te mfn'imo - minimo do mrnim;-
Im 1 (rn ) (m ) (m ) (rn)

C2 52
E2 10m 250 rn? 6m 3m 6 m .-

...E:" 10 m 250 in:.> 10 m . orebos o!. 10m

.í:l - 50 m 5.000 m? 10 rn e-!,"~pm- J
btuoo pelo COGEP c Icgu!omcnloç;O de codo CO}o c~p('cillê..o 0110-

FI. "';., dI' o.J.f!..do co.r-cv ivo ,

CARACHRrS11CAS DE AI'ilOVlIlAMLN10 00 lOUr-----------------~

C=l (urro ve a o or eo do lote)

rlr1. 14~2~ Lc I 78oSI7?

(.~

t

10"0 de Ocupoç';o
N";".imc

t = 0,5 (50';0 do
;;rco d:> 101 c).

Cocfêc icnt c de Apfoveilomento

W~~irno

( :5 2 t < Ot~

FIGURA 38 Ficha. técnica.
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andar.

No tocante às áreas constr.uídas, .encontramos

a seguinte posição apresentada na Tabela 38.

TABELA 38.'1\.rea.dos' Aparta·ment·os.,.-.,.--

.. , " .. \ .

AAEA
AAEAS OTErs (m2) ÁREA mMUM N9 DE

EDIF1Cro 'ID'J1\.L(m2)
.APTO .•. .ClWA/N ... N9. 9, DoRMITáUOS. . . . . . .. . . .. 0. . .

Maison Na.I'Cy 140 80 25 35 25 . 3

santo AnseJmc 130 7·5 25 30 23 2

Praia Tambaú 110 55 25 30 27 2

Málaga 127 73 25 39 30 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... " .

A faixa de preços variou de Cr$ 5.715.000,00
à Cr$ 7.350.000,00 e a Tabela 39 paresenta os preços dos apart~
mentos pesquisados em Fev/82.

TABELA 39. Faixa. dos preços dos AEa.rta.mentos•.

•

IMPREENDIMENTO CR$-PREÇO TOTAL CR$/m 2

Maison Nancy 7.350.000,00 52.550,07 .
sto• AnseJmo 6.764.500,00 52.034,62
Praia de TambaÚ 6.175.000,00 56.356,67
Málaga

.. 5.715.000,00 45.000, po. . . \ .. ..
--
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Considerando as condições de pagamento tãoim

portantes quanto o próprio preço do apartamento, já que um com-

prador .poderá d ec ísâ í.r r-se por um apartamento de preço maí.or ,d'e~

de que as parcelas do pagamento possamadequar ...se ao seu orçame~

to, vej amos a seguir as condições básicas de pagamento desses a

de cada apartamentot conforme a Tabela 40.

I

Em virtude do parcelamento do valor da. entra-
i

formas, dependendo do empreendimento, determi*a-
,I

"iientrada
I:
"
i

partamentos.

da em diversas

mos o valor médio-mensal necessário para pagamento da

TABELA40. Condições de Pagamento.
,
i

,

I·,

EMPREEND IMENTO
'I'()'llU, DA IDv1PO PI VAIDRMfill 10 li

EN'IRADA (CR$) PAGAMENI'O . MENS\L.CR$. ..

Maison Nancy 2.722.640,00 12 meses 226.886,67
.

Santo Anselmo 1. 549.500,0.0 10 meses 154.950,00

Praia de Tambaíi 630.844i80* 36 meses 17.523,47
. . . . . . . . . . . . . .... . . . . 'i

* valor f ixo SEm reajuste

L
Como nao nos foi possivel obter as . condiçoes

i

comparativamentede pagamento do Ediflcio Málaga, estudaremos

os outros três empreendimentos •
•

Podemos observar que o Praia de Tambaú apre~
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senta uma opção mais suave em te;rmos de entrada. Outra informa
ção importante para o nosso estudo, ê sabermos qual a parcela

do valor do apartamento que será financiada. ;I:stoporque, em
certa medida, quarrco maior a parcela f;lnanciada, menor serão lOS

r iscos para a construtora.

A proporção entre a parcela financiada e o va

lor total do apartamento encontra-se na Tabela 41.

TABELA 41.'porcentagem' das' parcelas Financiadas.

'. s FTI\!ANVAlDR 'IO"Jj\L DO FJNAN ~ VAI.OR DA RENDA FAMILI
EMPREENDJMENTO

o _

.. aAMENrO ' EM uIt PRESTAÇÃO ~.R EXIGIDA-
CJADA .Cr$ . UFC (*.) .Cr$. .Cr$

Maison Nancy 69 5.088.864,00 3.500 75.680,00 189.000,00

SantoAnseImo 66 4.463.000,00 3.069 65.000,00 188.000,00

PraiaôeTambaú 90 5.554.127,20 3..820 82.580,00 204.400,00
. ,

.(*) UPC = Cr$ 1.453,96 (Jan.a Março/82).

Percebemos pelos valores expostos que o valor
da renda familiar exigida para a compra dos apartamentos é me-
no~ para os empreendimentos Maison Nancy e Santo Anselmo, devi-
do ao maior valor recebido durante o período de entrada.

Dos quatro empreendimentos, um está pronto
r

para morar (Praia do Tambaú) i um foi entregue em outubro; de
1982 (Santo Anselmo); e dois em 1983, respectivamente em janei-
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ro (Maison Nancy) e em fevereiro (Málaga), sendo que

teve seu prazo de entrega prorrogado em um ano.
\"f

De modo geral, todos eles apresentaram em rlt

mo de vendas bastante insatisfatôrio, exceção feita ao Málaga.

Por exemplo, o vendedor de plantão do Edifício Maison Nancy nos

af innou que o ritmo de venda tem sido de apenas uma unidade a

cada mês. Semelhante informação foi prestada pelo vendedor do

edifício Santo Anselmo. A explicação para este ritmo de venda,

'ainda segundo os vendedores, ~ o alto preço dos apartamentos,

que está muito acima das rendas disponíveis da população de Vi-

la Guilherme. A Tabela 42, que segue, resume os ritmos deven-

da, qestes empreendimentos:

TABELA 42.'Ritmo de Vendas dos Empreendimentos.

EHPR,EENDIMENTO INl:CIO DAS RITMO .DE
VENDAS VENDAS.

I.
'.'

·Maison Nancy 04/81 1 p/mês*

Santo Anselmo 05/81 1 p/mes*

Praia de Tambaú 11/80 1,93 p/mês

Málaga 08/81 14 p/mes
. . . . . . . . . . . . . . . . , .. . . .. . . , . . .

.(*)da:1osfornecidospelo mrretor

Da diagnose efetuada, podemos chegar a algUns

prognôsticos:
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1. do ponto de vista legal, o local do terreno, situa-

-se em Zona 2 área de uso predom~nantemente res~den-

cial, tendo a continuar nessa categoria, . sobretudo

com as previsões de melhoria no sistema viário, como

já o mencionamos em tópicos atrás.

2. os 276 novos apa:::tamentospesquisados, edificadosen

tre novj80 e mar/82, num raio de 1.500 metros do ter

reno, revelaram um baixo r Lt.mo de vendas (média de

127 apartamentos por mês), ocasionadbpela Ltiadequa-:

ção me rcado Lôq ica tidoprodu t o ao consumidor ti (renda

familiar exigida muito superior ao perfil sócio-eco-

nômico dos moradores da regiao), fato este que deve-

rá servir de alerta na elaboração do programa do em-

preendimento em questão, cujo teor passaremos a apre-

sentar.

PRO~RAMA: DIRETRIZES B~SICAS PARA A EDI~ICAÇAO DO

EMPREENDIMENTO

Lev ando r-seem consideração os dados d í.aç nost.í.

cados e prognosticados, ou seja, t~po de ocupação do solo anal;!:

sado para o local e seus arredores,. caracterlstidas urbanas e-

xistentes e projetadas para. o local e sua vizinhança, avaliação
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da demanda habitacional e análise da oferta habitacional exis-

tente, propomos as seguintes diretrizes básicas que fornecerão

subsídios à elaboração do programa de investimento para o terre

no em questão:

determinação do mercado alvo;

determinação do produto~

A análise que se segue elucidará o que enten-

• demos, por essas diretrizes que constituem a estrutura fundamen-

tal do progr ama.

DETERMINAÇÃO DO lVERCATXJALVO

o mercado alvo será determinado em função da

estimativa do potencial e da demanda ef e t.í.va .

Estimativa do Potencia Z.

As afirmações relacionadas a seguir correspo~

dem às variáveis de Marketing, que foram pesquisadas e discuti-

das no decorrer do estudo de Vila Guilherme, e orientam a deter

minação do nosso mercado alvo, isto é:

•



Vila. Guilherme nao tem apresentado crescimento popula

o-ioral. .noe iil.tdmoe anos.. .. .' .. .. ..

+

A densidade demográfica em Vila Guilherme está aquém

dos padrões aceitos pelo RlB e PMDI para o tipo de

.'l'eg.ião .

+

Há boa perspectiva de melhox-iae a curto prazo para o

bairro de Vila GuiZhenne~ quanto a projetos urcan~sti
cos (sistema viário~ Shopping Center~ TerminaZ Rodo--

viÓJ:>io~etc.)

+

Há um a Liio grau de satisfação dos moradores dobair-'
ro~ para con a reg.ião~ como .loca ireeidenaial:

+

Os moradores com intenção de mudança de residência m.õ
em sua maioria .inquiUnos com desejo' de adquisição da

.casa prÓp.ria .....

. .~,.
• ...+

Podemos determinar nosso "mercado alvo" como sendo os
moradores de VilaGuilherme~ que residem em imóveisZo

.. cadoe ..

Desta forma, nosso potenciaZ é est-imado em 6.610. dan i

.C~Uos para 1982

353.
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Demanda Efetiva (Oportunidade de Mercado)

Notamos que o potencial estimado para 1982,em

6.611 domicílios, considerou o n9 total de imóveis residenciais

alugados. em Vila Guilherme, pelo valor médio de .Cr$ 12.166,00

mensais. Embora haja, em princlpio, interesse generalizado de~

tes moradores para aquisição da "casa própria", precisamos ava-

liar quantitativamente os que tem renda disponível, para gerar

demanda efetiva. Para procedermos a esta avaliação, adotaremos

as seguintes premissas:

1. renda familiar mensal média dos moradores da região

igual a Cr$ 114.678,00;

2. uma renda familiar, em torno de Cr$ 90/100.000,00,

corresponde uma prestação mensal de Cr$. 30.000,00 a

Cr$ 35.000,00, para aquisição do imóvel pelo sistema

BNH, em valores do 19/t'ri./82;

3. aluguel médio para a região = Cr$ 12.166,00, com a

seguinte distribuição percentual de domicilios, em

relação às faixas de aluguel:

até $ 9.600,00 .•!........ 10%

•
$ 9.600/$ 10.650 ..••••·.•••••••••

$ 11.701/$ 12.750 .•••••••••••••

10%

20%'

$ 15.901/$ 16.950 .............. 20%
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$ 16.951/$ 18.000 ·........... ]0%

$ 19.051/$ 20.100 ·.........•. 20%

$ 20.101/$ 21.150 ·........... 10%

Admitindo-se que haverá um esforço adicional

no orçamento domiciliar, para o pagamento da prestação mensa-I

ao BNH, entre $30 a $35 mil cruzeiros, podemos apropriar as du-

as últimas faixas de aluguel para nosso cálculo. Isto equivale

cruzeiros farão uma composição no orçamento domiciliar, para aª

quirir "casa pr6pria", pagando prestação em torno de $ 35 mil

cruzeiros.

Assim estimado, teremos uma demanda

de 30% dos domicílios locados na área:

efetiva

6.611 X 0,3 O -., L 983 domicílios

Det~TIminaçãv do Produto

Levando-se em consideração as seguintes infor

mações, já discutidas em itens anteriores, e premissas para câ L

culos~ estaremos em condições de propor parâmetros básicos, pa-

ra subsidiar o estudo de arqu.itetura:•
-- prédios altos foram alvo de jul<)J,arnentosdesfavorá~



res da região por prédios baixos;

veis, e.houve·uma acentuada preferência pelos morado

as ofertas atuais de apartamentos no bairro são em

prédios altos, com preços e áreas inadequadas ao pe~

fi1 sócio-econômico dos moradores do bairro, ocasio-

nando o baixo ritmo de vendas verificado;

nosso "mercado alvo" revelou uma demanda efetiva ba-

seada em prestações mensais ao sistema BNH, em torno

de 30 a 35 mil Cr$ mensais;

uma prestação mensal de 30 a 35 mil Cr$ pelo SFH cor

responde ao financiamento de 2.000 a 2.200 UPCs (19

trim./82) ;

preço médio de venda do m2 construído para mar./82

em:torno de 50 a 55 mil. Cr$.

Dadas estas considerações, podemos determi-

nar a ~rea total do apa~tamento, pelo cálculo:

2.000·a ·2.200. UPC .Cr$ 2.906;000a cr$ 3.196.-600 <-

Cr$ 50.000 a Cr$ 55.000/m2Cr$ 50.000a Cr$ 55.000/m2
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e propor como produto final:

••

apartarnentosde 2 dormitórios com área total entre

60 e 65 m2 em prédios de 4 pavimentos com pilotis.

r."



NO'IAS
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CONCLUSl\ü

Este estudo desenvo Lveu+s e com o objetivo de
elaborar uma proposição metodológica, a fim de dotar o investi-
dor imobiliário de hábitos de investigação mais objetivos. As
sim sendo, de nossas reflexões sobre o assunto, estabelecemos.o

seguinte pressuposto básico:

"Cano o ei."lterrl:imentodo mercado imobiliário,nas zonas ur....
renas, não pede prescirrlirde uma ccnpreensãomesmo que
genérica dos fenêmenosurbanos que as caracterizam, será
pelo auxl.Lí.ode esb.rlosinterdisciplinares,que tratamd~:
ses fenânenos, que obteremos as informaçõesbásicas para
a fonnulaçãode um proce::1imentometcdolÓ]icopara o mer-
cado :Lllobiliário".

Para atin.gir tal' propósito foi necessário pr!.
meiramente solucionar alguns problemas inerentes a uma área nao
dotada nem deteroria,nem de processos .sistemáticos de pesqu!.

sa.

A apresentação desse pressuposto foi realiza-

da em dois momentos:

o primeiro, compreendeu um apanhado genérico e descri
tivo não só da origem do processo urbano, sua univer-
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salização e complexidade (Capitulo 1) e, como também

das principais disciplinas que procuram averiguar '0E.

ganizar e operacionalizar o conjunto urbano, por me-

io do que justif icarnos o pressuposto levantado (Capi

tulo 2);

o segundo, restr í.nc í.u+se à organização de um instru-

mental de análise composto do agrupamento de indica-

dores selecionados, com vista ã atuação do investi-

dor em imóveis residenciais (Capitulo 3). Por me-

io de um estudo de caso no município de são Paulo,no

subdistrito dê Vila Guilherme, procuramos evidenciar

o pressuposto colocado (Capitulo 4).

Estabelecidas as diretrizes de trabalho, fo..,..;

Oram def inidos os objet ivos do estudo, a saber:
I"·
I

. 1. obter uma visão históri~o universal· do processo ur-

bano;

2. delinear um corpo teórico multidisciplinar, que, di-

reta ou indiretamente, influência o marketing imobi:.

liár io, sem pretensões, no ent.anto, de arrolar todas

as mat~rias e de examiná-las a furido;
•

3. extrair e aclimatar, desse corpo teórico, os indica
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dores que constituem a proposição metodológica a ser

dada ao investidor imobiliário;

4. verificar a viabilidade de apLí.caçâo do instrumental

de análise sugerida no tecido urbano de são Paulo, a~

dotando como estudo de caso no subdistrito de Vila Clli

lherme.

Para conseguirmos dar andamento ao nosso in~

tento foi preciso desenvolver o estudo tendo em vista que a teo

ria .é funQamental ..•para determinar as areas em que a pesquisa

tende a ser produtiva, bem como para resumir os resultados de

vários estudos específicos. Entretanto, são os resultados da

pesquisa que põem em prática as teorias existentes e esclarecem

os conceitos teóricos. ~por meio das pesquisas que se ampli-

'am as formulações teór icas ou geram-se novas teor ias.
!'

Na verdade, toda esta ref Lexâo pode ser vs í.rrt.e

tizada em um sistema de realimentação .onde a pesquisa estimula-

da por considerações teóricas chega a propor novas teorias que,

por sua vez, conduzem a novas pesquisas e assim por diante. Tr~
~tando este um tema bastante complexo, por expandir-se em múlti~

pIas direções, ficamos, para efeito deste estudo, com a idéia

•
do processo de contribuição recíproco que envolve teoria e pes-

quisa. Porém, não tendo o Mercado Imobiliário nem uma e nem ou



364.

tra, fomos procurar um fio condutor para o desenvolvimento de
nosso objetivo em um breve estudo da formação e universalização
do fenômeno urbano, pois é nas cidades que se dá o forte da a~

tuação do investidor imobiliário.

Deste modo no Capitulo 1, fazendo uma análise
descritiva desde o aparecimento das aldeias rudimentares até
.às cidades do futuro, detectamos as principais áreas de estudo:
.história, geografia, economia, urbanismo, ecologia e sociolo~

gia.

Fundamentados nestas áreas, elaboramos.o Capl
tulo,2, que apresentou o corpo teórico multidisciplinar, que
serviu de base para o método propost.o, Das deduções chegadas ,

salientamos:

1. a visão do processo histórico de uma região é impor-
tante porque nos revela a origem e o desenvplvimento

'..
de tal região, bem como as forças que induziram' ou
dificultaram seu crescimento. Por se tratar a Histó
r ia Urbana, alqo ainda recent;eI pouco colabora em
termos de cont.rí.bu Lçâo metodológica. Mesmo assim,

os exemplos de fontes que utiliza ficam como suges-
tão de.investigação;para o investidor imobiliário;

• 2. a verificação dos caracteres físicos torna-se rele-
vantecporque estes elementos exercem grande influên-
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cia na configuração espacial. Diferentemente da dis-

ciplinaanterior, a Geografia Urbana que cuida destes

assuntos é fundamental para o investidor imobiliário,

pois lhe dá urna idéia: (I) dOr-sitio urbano; (2) dos

sistema s de cidades, fornecendo teor ias de localiza-

-çao; (3)e da estrutura espacial e uso do solo.

3. a caracter ização das tendências varej istas é essenci-

a L, pois fornece urna visão da concentração populaci~.

.~. nal, a qual pela facilidade de compras agrupa-se em

torno de ruas onde existam' preferencialmente institui

ções de comércio. Esse dado constitui um elementoes

sencial a ser considerado na pesquisa do investidor i

mobiliário, o qual pode agir embasado em inúmeras teo

rias que contribuem metodologicamente. De igual modo

como auxLlLo delas poder â examinar aspectos como

transportes, caracteristicas topográficas, densidade

populacional, concorrência,detérminação da area de

comércio dentre outros (Economia Urbana) .

4. o conhecimento do funcionamento do mecanismo f Ls í.co

de uma região também revela-se um procedimento indis-

pensável. Agindo deste modo, podemos apontar os' ele-

mentos negativos ou positivos or Lq.í.nados da implanta-

ção urbana,' bem como determinar quais partes da regi-
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ão oferecem possibilidades de desenvolvimento. De

igual modo, ficou evidente que se deve atentar aosas

pectos legais corno a lei de "zoneamento. A contribui

ção teórica advinda dos estudos urbanísticos é rele-

vante para o investidor imobiliário pois as teorias

axiais, zonas concêntricas, setor, gradiente de den-

sidade e polinuclear se identificam com o crescimen~

to das regiões (Urbanismo);

5. a identificação ecológica, por sua vez, nao deve ser

menosprezada em qualquer tipo de análise, pois por

meio dela podemos entender a integração homem e meio

ambiente (Ecologia) i

6. dados sociais corno fluxo migratório em direção a re-

gião, estatística demográfica (densidade populacio-

nal, crescimento da população) renda familiar estru~

tura profissional, classes sociais," são necessárias

para que o investidor imobiliário possa prever modi-

f í.caçôe s e tendências da popu Laçâo de uma região. p~

rém, muitos de seus enfoques também o são da Geogra-

fia Urbana, por meio da qual podemos realizar a anã~

lise (Soc í.o Loq ia Urbana).

A partir destas observações pudemos, no Capí-
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tu10 3, formular uma metodologia própria ã atuação do investi-

dor imobiliário. Sintetizando, esta constitula-se de três fa-

ses, ou seja: diagnóstico, prognóstico e programa. Para a rea-

lização do diagnóstico, suger imos, por meio de indicadores, o

seguinte procedimento:

1. realizar um exame visual a priori do terreno em que~

tão, averiguando rapidamente sua Víizinhança imediata

e como se posiciona em rell.açãoa uma área mais am-

p1ai

2. efetuar uma enquete preliminar levantando dados e

mapas gerais, sobre aspectos históricos geográficos,

urbanlsticos, sócios-economicos, que lhe dêem uma vi

são do comportamento do mercado imobiliário, tendo

em vista sobretudo a área em que se insere o terrenn

•

3. delimitar, em mapa com base no item anterior, a área

a ser examinada, a qual constituirá o seu universo

de estudo. E sta deverá abranger o local do terreno,

áreas de influência imediatas a ele e a região da

qual faz parte .. Sua delimitação implica em superpo-

sições de mapas, desenhados em mesma escala e em pa-

pel transparente, contendo d Lvers es divisões de acor

do com diferentes fatores de homogeneização. Assim
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sendo, esta superposição de mapas poderá conter in-

dicações topográficas em um primeiro mapa, de veget~

ção em um segundo, de densidades demográficas em um

terceiro, e assim por diante. Com base neste proce-

d imento, poderemos estabelecer entre as diferentes

manchas, respeitando as divisas dos subdistritos,pre

dominância das zonas vizinhas, tendências de cresci-

mento do espaço urbano, o grau de centralidade dela

com referência aos outros núcleos que a compoem, re-

sultando hierarquias urbanas.

Diagnosticada a região, concluímos que o in-

vestidor teria condições de realizar então um prognóstico tendo

em vista aos objetivos de edificação do empreendimento. No to-

cante aos resultados de análise do prognóstico, finalizamos com

a seguinte advertência: se a tomada de decisão para a consolid~
"

ção do pro j e t.o ocorrer 'muieo depois da re~lidade p esqu í sada , a!.

gumas das deduções chegadas na prognose poderão ,se tornar ultr~

passadas. Portanto, quanto mais rápido se 'der a aplicação do

projeto, maior será a probabilidade de sucesso no que se refere

à adequação do empreendimento para a ocasião examinada. porisso

é importante. a decisão quanto ao momento de comercialização do

, imóvel, a qual podê se~dar no início, ao longo ou no término da

obra. Tendo em vista que o espaço de tempo que se leva, da ela
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boração e aprovação dos projetos nos órgãos competentes (cerca

de 6 meses) ao término dos projetos executivos e da construção

em si (aproximadamente 18 meses), e levando em conta a advertên

cia feita a pouco quanto à adequação do imóvel ao segmento de

mercado visado ou definido, é aconselhável procurando minimizar

riscos, a comercialização do mesmo logo no inicio da implanta-

ção do projeto. Porém, se formos •p~nsar em termos de lucro o

ideal seria ini8iar a comercialização no final da obra, quando

já s~.tem um valor real dos custos. Se asssim procedermos, es-

taremos assegurando a rentabilidade dos negócios e minimizando

os riscos financeiros, mas não estaremos garantindo a adequação

do p'roduto a ser oferecido, ao seu segmento de mercado.

Deste modo, como se percebe, não podemos fa-

lar de uma melhor data de comercialização. Esta, na verdade,

irá depender sobremaneira do critério do empreendedor e, porta~

to, irá variar de caso para caso.

Embasados nestas diretrizes, o investigador ~

mobiliário estará apto para a elaboração do programa do empree~

dimento.

o desenvolvimento do programa deverá,

de acordo com a opção feita pelo empreendedor, isto é:

dar-se

• minimizar os riscos da adequação, através da implan-

tação imediata do empreendimento e correr o risco
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de po s.sIv e í.s alterações nos custos previstos da obra,

diminuindo a margem de lucro~

minimizar os riscos financeiros, através da implanta

ção a longo prazo, e correr o r.isco de alterações no

estilo de vida, tornando o empreendimento inadequado

para a nova realidade.

Por fim, no Capítulo 4, procedemos à aplica-

çao do planejamento de pesquisa imobiliária ao município de são

Paulo, adotando como estudo de caso o subdistrito de Vila Gui-

lherme. Com referência à cidade paulista, deduzimos, por meio

da aplicação do método, que:

1. nos tempos iniciais, a formação do tecido urbano pa~

lista identifica-se com a teoria polinuclear e o pa-

pel de hegemonia do centro da c í.d ade pela < teor ia.dos
< \ •

núcleos centrais. Em sua fase de expansão ocorreu

seu desenvolvimento em torno das vias axiais de

transporte <i

2. na ocasião do desenvolvimento das ferrovias a teoria

polinuclear tornou-se evidente, bem como a expansão

em sentido leste-oeste. Atividades industriais e co
• merciais concentraram-se em determinadas áreas. O

uso do solo diferenciado já se· fazia visível em al-
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guns locais;

3. após a introdução do automóvel no cenário citadino,

o tecido urbano caracterizou-se por uma expansão em

todos os sentidos. Houve acentuada compactação na

zona urbana. A expansão das artérias por meio do

transporte rodoviário tornou-se realidade. Surgiram

novos bairros.

Uma análise menos genérica, realizada no muni

cipio de são Paulo, de 1970 a 1980, em complemento à anterior

permitiu-nos observar que:

1. a forma do tecido urbano no município de são Paulo,

tendo em vista o mapeamento dos subdistritos utiliza

dos neste estudo, assemelha-se àquela proposta por

Hoyt na teoria do setor. Esta analogia foi observa-

da no setor formado pelo 19 quartil, em'direção à re

gião sudoeste da' cidade;

2. houve uma tendência de rotação do 19 quartil em dire

ção sul;

,3. o centro da cidade apresenta sinais de deterioração,

o mesmo ocorrendo com os subdistritosadjacentes, e

especialmente nestes;
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4. a evoluç~o dos subdistritosi intensa e difusa na ~e..-
gião sudoeste, sul e sudestei

5. na regi~o norte, a evolução está concentrada nos sub
distritos próximos à marginal;

6. nos eixos norte e leste, nenhuma das fórmulas testa-
das explicam matematicamente o que ocorre com a den-
sidade populacional à medida que esta se afasta do
centro da cidade. Verificou-se que esta se acha mui
to dispersa;

7. no eixo oeste, ficou-nos evidente que a aplicação da
fórmula de Collin Clark é a que melhor explicou a
distribuição da população nessa região (Y =A~-bx);

8. para o eixo sul, em plano aeoundêzLo, Clark tem apli
cação, porêm , para resultados mais eficientes, temos
o emprego da fórmula: Y= A + b

x

9. a região sul e oeste encontram-se saturadas e suas
áreas centrais, enquanto que a norte e a leste apre~
sentam baixa densidade. As áreas in~ermedi&rias~ in
dependente da região, estão próximas à saturação;

•
10. a área periférica da região leste da cidade acha-se

saturada, da região norte e leste, próximas de satu-
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•..raçao e a sul ainda tem baixa densí.d ade t

No tocante ao exame específico da Vila Gui-

1herme, em cuja área determinamos o terreno a ser investido,

conc1uimos pela ap1icaçio da metod10gia proposta que:

1. levando-se em conta as transformações urbanísticas

projetadas no bairro para os próximos dois anos, ha-

verá um acréscimo significativo na atual demanda ha-
.....

bitaciona1 de Vila Guilherme;

2. muito embora o bairro nio possua no momento grandes

atrativos urbanos, que aumentem a procura do bairro

corno local residencial, a tendência, a médio prazo,

corno foi visto é de Vila Guilherme vir a ter exce1en

tes condições urbanas que venham a estimular a proc~

ra por imóveis residenci.ais i

3. os 276 novos apartamentos pesquisados~ edificadosen

tre nov/BO e mar/B2, n~m raio de 1.500 metros do ter

reno, revelaram um baixo ritmo de vendas (média de'

1,27 aptos. por mês), ocasionado pela inadequaçio

mercadológica do produto ao consumidor;

• 4. de .acordo com as características levantadas, decidi-

mos que o melhor seria a construção de prédios tendo
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um térreo. e mais quatro. andares, cem apartamento.s de ,I

deis do.rmitório.s, o.cupando.pequenas áreas. Visamo.s
cem a sugestão. deste empreendimentoatenter a uma po.
pulação. cem uma renda familiar per vo.lta de

Cr$ 100.000,00 (março./1982). Tal pro.po.sição.diverge
to.talmente do s pro.duto.sof erec í.do s pela co.nco.rrência.

De aco.rdo.cem e expo.sto.,verificamo.s a valida
de de pressupo.sto. básico. deste estudo. Os o.bjetivo.sestabelec,!,
do.s foram de igual lJlo.do.,atingido.s, resultando. na propo.sição. de

. ".i.l

uma metodo.lo.gia. Acreditamo.s que a aplicação. deste instrumen-
tal, ao. examinar de fo.rma sistemática um número. muito grande de
varláveis, dá ao investido.r imo.biliário. urna visão. mais realista
de todo., bem cerne permite uma análise detalhada de um determina
de imóvel. A ado.ção.deste 'pro.cedimento mais o.bjetivo provav.el-
.men t.e culminará com decisões mais acertadas ~ No case específi-
co.de Vila Guilherme, a'utilização. da metodolo.gia pro.posta le--
vo.u a um programa diferente dqquele realizado. pela concorrência,
que recorrendo semente ãsensibilidade'de seus executivo.s, pro-
pôs pro.duto.sLnad equado s pára a reç í.ào , que têm apr~sentado

•
grandes dificuldades na sua comercialização. Porém o insucesso
da co.nco.rrência não necessariamente valida o método proposto,p~
is para a validade de um m~to.do,to.rna-se necessário. aplicá-lo.
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por diversas vezes, em diversos locais e em períodos diferen..-

tes. Tendo em vista a limitação de tempo deste estudo, não nos

foi possive I realizá-lo.

Podemos adicionar a,esta limitação outras não

menos importantes:

as áreas de estudo na visão do autor são orovavelmen.. -

te as mais relevantes; porém, não foram levantadas

todas as áreas;

,~,' o corpo teórico utilizado certamente não abrangeut2,

das as teorias das áreas que podem ter alguma influ-

ência sobre o mercado imobiliário. Este corpo teór~

co pode se ampliado, através da incorporação de ou-

tras teorias, ou sintetizado por meio da exclusão de

algumas das mesmas;

na formulação do método nao foi dado relevância a

nenhuma variável isoladamente. :t; de se prever que

no decorrer de usos sucessivos desta metodologia se

possam atribuir ponderações diferentes para algumas

das partes que a compoem.

Em síntese: de forma alguma pr'etendemos esgo-

• tar o 'assunto, pois um estudo que considerasse todas as informa

ções sugeridas', estava, sem dúvida, próximo da perfeição, porém,
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tornar-se-ia tão ,amplo e complexo que excederia em muito as li-
mitações deste trabalho. A finalidade foi apenas de propor· um
método e nao o método.

Assim sendo, criticas e modificações a este
estudo muito contribuir;ão para que sejam abertos novos caminhos
para outros trabalhos.

\ .

. >
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