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ERRATA 

Estão assinaladas a seguir as correçoes já efetuadas, bem como a sua 

posição no texto. 

Onde se lê ••• , leia-se: 
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••• , acerca dos_mecanismos e ••• 

do comportamento dos preçosL refletidos ••• 

alguns efeitos diretos dentro do quadro geral, 

este fato ainda não nos permite concluir ••• 

categorias de renda originadas da teoria marxista: 

de renda obtido da aplicação de ••• 

para aplicá-lo ao caso urbano. 

• • • I a teoria da renda da terra ••• 

••• , reproduzem o valor da ••• 

• • • I 

• • • I 

. . . , 

não passa da renda ••• 

o comportamento da renda da terra ••• 

estaL através dos impostos que paga, quem ••• 

se torna uma forma ••• 

o ciclo econômico, o nível da ••• 

quando há reversão do ciclo .•• 

que segundo êle, contribuiu ••• 

e o atributo da liquidez, ••• 

reserva de valor 2 preço tenderia ••• 

••• , ou seja, respondem a um ••• 

••• expectativas, onde investir 

·EVOLUÇÃO DOS ·PREÇOS DE TERRENOS 

suas poupanças" 

. . . fal-

( 10) 

ta indicar a fonte: Relat6rio IPT - "Valor da Terra 

na Ârea de Influência da Hidrovia" 

• • • I importam em especial ••• 

a ap6lices da dívida pública ••• 

por menor que fosse, 

o setor imobiliário o refúgio ••• 

~:~nde-se mostra o comportamento dos 

investimentos que são reali~ados ••• 

• • • , situação da franca iliquidez e portanto ••• 

podem ocorrer assentamentos de extrato~ de renda ••• 

do Governo Federal ap6s 1964, e ••• 

(Tatuapé e Santana~ uma terceira, sem Metrô nas 

imediações (Pinheiros) ••• 
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••• iluminação pÚblica) e estão localizadas dentro ••• 

• Quando o intervalo entre um e outro fosse superior 

a ••• 

• Quando os anúncios revelassem um ••• 

expressassem realmente ••• 

às zonas nas quais estão inseridas. 

Ponto este que permitia incorporar ••• 

flancos da Serra da Cantareira. 

Santana, teve seu processo ••• 

Anália Franco, em ••• 

••• , que é quem se utiliza ••• 

••• dos preços de terreno • 

••• , construção e entrada em funcionamento da linha 

de Metrô. (4) 

••• público se da numa ordem ••• 
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C A P Í T U L O I 

1.1 Objetivos 

1.2 Situando a questio 

1.3 Estrutura da monografia 
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CAPÍTULO I APRESEN',['ÃÇÃO 

1.1 OBJETIVOS 

Conhecer melhor alguns dos condicionantes do processo de 

urbanização, seu ritmo 7 sua natureza, é instrumento bási

co para a atuação do administrador e planejador urbano. 

Cabe a este conjunto de profissionais, a tarefa de compa 

tibilizar as diretrizes de desenvolvimento flsico-espaci 

al com a estratégica econÔmica dominante, a fim de po -

der instrumentar e implementar as intervençÕes sobre o 

meio urbano. 

, , 
E e:om este: objetivo que supomos ser necessario abordar e 

conhecer um dos motores do desenvolvimento urbano que 

o setor imobiliário e seus agentes,de modo geral. Não 

nossa intenção, nesse trabalho, dissecar a composição 

, 
e 
, 
e 

e 

a atuação especifica desse setor. Mas sim, ampliar even

tualmente polemizar acerca dos melhores mecanismos e efe 

itos de um dos aspectos provocados pela sua atuação,que

é a valorização dos terrenos urbanos, face ao investimen 

to pÚblico. Este é, sem dÚvida, apenas um dos 

caminhos que poderiam ser percorridos para se 

inumeros 

conhecer 

mais a cerca das formas de produção e reprodução do espa 

ço urbano. 

O objetivo geral do trabalho é buscar uma melhor compre

ensão do funcionamento do mercado imobiliário e do pro

cesso de valorização fundiária,face a introdução de um 

fator ··;polarizador de ·atração do investimento pÚblico . na 

forma de um serviço. 
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Tomando as questÕes de localização e acessibilidade como 

alguns dos fatores intervenientes no valor da terra e 

considerando que não são serviçcs executados pelo propri~ 

tário, mas sim pelo poder pÚblico, podemos afirmar que 

"a priori" o Investimento PÚblico tem sempre um papel a

tivo no comportamento dos preços de terreno. 

Assim, acreditamos ser de interesse uma observação mais 

atenta da questão da valorização por acreditarmos que 

esta ocorra segundo uma relação articulada entre locali- · 

zação, uso do solo, Índices urbanÍsticos, além dos efei 

tos da conjuntura econÔmica a nivel mais amplo. E é na 

busca dessas relações que procuramos através da pesquisa 

destacar as seguintes questÕes. 

a) Qual o grau de atratividade sobre o mercado que exer

cem o Metrô e a proximidade ~s suas estaçÕes; 

_b) Para que usos (comercial, residencial,industrial); 

c) Quais as ~ist~ncias ideais(tendo como centro a esta -

ção), que apresentam os maiores indices de valoriza-
.... 

çao para cada um dos usos acima; 

d) Que outros investimentos urbanos associados 

promovem a valorização; 

também 

e) Que perÍodos de tempo, a partir dci anúncio da obra 

são necessários para que a valorização atinja o seu 

amadurecimento pleno; 

f) Que camadas de renda são mais atraidas por esse ser

viço, e portanto, quem efetivamente se apropria dos 

beneficios desse investimento. 

O assunto r.1ercado de Terra Urbana tem sido nos Últimos 
~ 

anos, objeto de estudos de um sem numero de cientistas 

das mais variadas formaçÕes. Encontramc~ com mais fre-
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quência, estudos abordando a questão do p·onto de vista 

teÓrico, inserindo a questão da terra urbana nas catego

rias de análise marxistas com respaldo nas teorias clás

sicas e neo-clássicas. 

Sem dÚvida, esse enquadramento é importante mas se res

trito, permite apenas a observação estática do fenÔmeno. 

Com o intÚito de observar O lado dinâmico da questão va

lor :da terra urbana, é que procuramos enfocar o tema sob 

duas Óticas complementares: 

- O quadro referencial teÓrico da renda da Terra como p~ 

râmetro para a análise; e 

- a compreensão dos fenômenos urbanos enquanto manifest~ 

çÕes localizadas do processo geral e mais amplo da pro 

dução e acumulação capitalista, através da observação 

dos efeitos das determinantes macroeconÔmiras sobre o 

espaço urbano. 

. ... 

Com essa orientação foi construidá uma pesquisa empÍri

ca, procurando observar a valorização de terrenos em de 

terminadas localizaçÕes em função da existência de me

lhorias urbanas, no caso especificamente à melhoria de 

acessibilidade provocada pelo meio de transporte rápide 

de massas, o MetrÔ: 

A nível urbano local a curva evolutiva dos preços ar

ticulada ao processo de ocupação do solo permite infe -

rir algumas tendências d~din~mica imobiliária nas áreas 

pesquisadas sobre os fatores que interferem sobre 

dinâmica. 

essa 
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Pretender isolar todos os elementos que interferem de 

algum módo no comportamento dos preços é tarefa pratica

mente impossivel de realizar. A conjuntura econÔmica co

mo um todo, os fàtdr-es que. determinam diferentes graus de 

urbanização, e até mesmo o status social que · adi.quire de 
I 

terminada região em certos momentos, sio vari~veis -na o 

passiveis de serem transformadas em indicadores puros pa 

ra a posterior verificação do seu grau de influência so

bre a variação de preços. 

No;:;entanto,se acredita ser possivel obter algumas corr~ 

laçÕes através das quais se torne possivel formular supo 

siçÕes sobre as relaçÕes estabelecidas. 

, Á • 

Assim; uma analise do ciclo conjuntural econon1co no pe-

riodo abordado se torna marco referencial para a compr~ 

-ensao do comportamento dos preços de modo refletidos nas 

tend~ncias do mercado imobili~rio, ainda que não se pos

sa, nesse caso, isolar todas as variáveis intervenientes 

no processo de valorização de uma área. 

A análise histÓrica da conjuntura econÔmica cresce em im 

portincia ao depararmos com a necessidade de explicitar 

os processos estruturais e conjunturais para que uma de 

terminada prática(a an~lise) possa balizar concretamente 

outra prática determinada (a intervenção).É estapostura, 

que tem marcado a nossa atuação profissional, e que nes

se momento justifica não sÓ a escolha do tema, como tam,-. 

bém o prÓprio modo de construir a pesquisa e conduzir a . 

monografia. 

os 



1.2 SITUANDO A QUESTÃO 

A urbanização decorre fundamentalmente do processo de d~ 

senvolvimento econÔmico, tanto assim que as cidades s~o 

o reflexo espacial das decis~es locacionais dos agentes 

econÔmicos. 

Assim sendo, para efeitos de análise consideramos a ci-

dade no sistema CAPITALISTA como o " locus" privilegia 

do para a acumulação e reprodução ·do capital, via a re -

produção da força de trabalho e dos meios de produção.E~ 

tes são,por dua vez, os elementos essenciais para a ex -

pansão e consolidação do sistema econÔ~ico e social. 

Sob o prisma de reprodução do capital.o sistema necessi

ta se assentar no espaço de maneira concentrada para pe~ 

mitir a maximização da efici~ncia e d& lucro. Por~m essa 

efici~ncia se dá at~ um certo ponto, a partir desse limi 

te da aglomeração passam a ser geradas as chamadas "dese 

conomias da aglomeração" a rentabilidade passa a ser -

relativa em função da relação custo-beneficio. Surgem 

então, algumas disfunçÕes urbanas, como por exemplo: 

06 

demandas insolvidas por serviços e infra-estruturà;··· ' · ·.- · :.~·: 

- valorização da terra urbana e a especulação daÍ decor~ 
. I 

rente,que passam a condicionar as decis~es locacionais 

das atividades como -um todo; 

- deterioração da qualidade de vida. 

Sob o aspecto da reprodução da força de trabalho, o pro

blema se intensifica ainda mais, gerando deseconomias pa 

ra o sistema como um todo: 



- a força de trabalho urbana, representando um estoque 

sempre ampliado de mão-de-obra, se por um lado tem um 

n{~el bastante ~aixo de exig~ncia de condiç~es de vi 

da, mesmo estando dispon{ vel para o capital, n·ecessi ta 

de condiçÕes minimas de sobreviv~ncia,: senão mais que 

-isso, e naturalmente exerce pressao, representlli!do um 

potencial de força social. 

É importante notar que nos referimos ao poder pÚblico en 

tendido como o nivel da gest;o e administração da cidade 

reflexo do processo politico-econ3mico dominante, e en

quanto tal, pautando a su~ atuação no jogo das contradi-

-çoes que se estabelecem em torno dos diferentes interes-

ses, das classes dominantes e das dominadas. 

Nesse contexto, o poder pÚblico assume o importante pa -

pel de direcionar o desenvolvimento da cidade como um to 

do, através da "produção" e gestão dos equipamentos e 
. , . 

serv1ços necessar1os ao seu funcionamento. 

Por outro lado, esta tarefa tem de ser compatibilizada 

com as determinantes macroecon3micas que t~m seus efei -

tos sobre a economia da cidade, no sentido de dosar o de 

senvolvimento de uma base de funcionamento real, sem o 

que se torna impraticável administrar a problemática ur-

bana. 

Do ponto.de vista econGmico, as contradiç~es mais violen 

tas sobre o Urbano se dão .no âmbito dos meios de consumo 

coletivos e na apropriação dos seus beneficios, os se.us 

efeitÓs Úteis. 
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Se por um lado podemos dizer que a produção, distribuição 

e gestão desses -meios coletivos dependem cada vez mais 

da atuação dos orgãos do aparelho de Estado, por outro a 

apropriação dos beneficios decorrentes desta ação é cada 

vez mais medida pelas relaç~es de propriedade. da terra. 

Portanto, a apropriação dos efeitos Úteis da aglomeração 

está sujeita à propriedade da terra. E. ainda os preços 

do solo urbano são determinados pela apropriação de eco

nomias externas criadas sobretudo pelo poder pÚblico. 

Este circulo dinâmico da economia metropolitana reproduz 

os efeitos úteis da aglomeração em todas as dire~~es no 

tecido urbano, formando um reticulado expansivo de inten 

sidades diferentes, do centro para a periferia. 

Esta malha, desigualmente ocupada, dotada de serviços e 

infra-estrutura, portanto densa e verticalizada no cen -
, . 

tro, rarefeita e precarla em termos de serviços em dire-

ção à periferia cada vez mais distante, configura oasp~~ 

to tÍpico da cidade de são Paulo. 

Essa expans.ão e dispersão da cidade preocupam de maneira 

diversa tanto aos técnicos e responsáveis pela adminis

tração pÚblica, quanto aos promotores imobiliários, res

ponsáveis pela materialização da estrutura urbana. 

Inquieta aos primeiros pelas dificuldades cada vez maio

res geradas pelos crescentes custos de urbanização, ou 

seja, dos investimentos em equipamentos e infra-estrutu

ra que acompanham a urbanização. Impulsiona os promoto

res face ao interesse e à necessidade de programar a lo

calização de seus empreendimentos, dependendo nesse sen-
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tido da atuação do poder pÚblico, é da qualidade ambien 

tal, da existência de serviços e principalrnente,da aces 

sibilidade do local que depende a atratividade do ernpr~ 

endirnento sobre o consumidor, especialmente sobre aque

le pertencente à classe de renda média. 

Se a cidade apresenta urna configuração baseada na lÓgi

ca global da produção capitalista, e se esta lÓgica a

presenta alguns efeitos diretor dxentro do quadro ge -

ral, este fato ainda não nos permite concluidr que a ca 

da situação particular o efeito seja o mesmo generaliz~ 

vel para o processo de urbanização d~cidade toda. 

Assim, é no exame mais minucioso da questão da valori 

zação em função do investimento pÚblico, que repousa o 

trabalho a ser desenvolvido. 

1.3 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

Capitulo I-À guisa de introdução, neste preirneiro capi

tulo são apresentadas as concepçÕes gerais e 

- os· objetivos que orientaram a estrutura e o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Capitulo II-ALGUMAS FORMULAÇÕES TEÓRICAS 

O preço do solo urbano corno função do preces 

so de estruturação do espaço urbano, e o sur 

girnento de urna renda, proveniente da utiliza 

ção desse solo,· são objeto de estudo e polê

mica por parte dos diversos autores filia -

dos às principais correntes teÓricas.Este fa 

to, justifica a inclusão neste capitulo de 

urna breve relação de alguns autores e seus 
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respectivos pontos de vista. 

Capituloiii-TERRA E DINÂMICA ECONÔMICA 

Neste capitulo são apresentados alguns pres

supostos teÓricos que permitem adotar a hi -

pÓtese de a terra ser utilizada cocio reser 

va de valor e por sonseguinte enquadrar a 

dinâmica do mercado fundiário no contexto ma 

croeconÔmico mais geral. 

Capitulo IV-DINÂMICA IMOBILIÁRIA E O INVESTIMENTO PÚBLI 

co. 
Neste capitulo é enfocado o processo de ur -

banização decorrente da utilização da terra 

como suporte das atividades urbanas, e a re

lação da valorização com as açÕes do Poder 

P~blico relativas ao investimento em infraes 

trutura, equipamentos e serviços urbanos. 

Capitulo V-A PESQUISA 

É apresentada a pesquisa que foi realizada , 

sobre a valorização dos terrenos situados no 

entorno do metrô, representando o investimen 

to p~blico na forma de melhoria de acessibi

lidade. 

São apresentadas ainda as evidências obtidas 

sobre o comportamento das áres pesquisadas. 

Capitulo VI,- CONCLUSÕES 

são finalmente apresentadas as conclusÕes re 

lativas ao processo de estruturação urbana 

relacionado ao impacto do investimento p~bli 
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co sobre o espaço, e mais al~m, o comporta -

mento dos preços inseridos·no quadro macroe-
... 

conomico mais geral. 

. .. .. 
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2~1 

2.2 

CAPÍTULO II ALGUMAS FORMULAÇÕES TEÓRICAS 

As interpretaç~es neo-cl~ssicas. 

Os autores marxista modernos. 



· ... 
·, ·~. . Capitulo II ALGUHAS FORMULAÇÕES .TEÓRICAS 

A questão da valorização do solo corno função do proce~ 

so de estruturação do espaço urbano, tem sido objeto 

da formulação teÓrica por parte de vários autores, des 

de o inicio do século. Economistas urbanistas e ciên -

tistas sociais, entre outros, vêm procurando explicar 

a formação do preço da terra urbana, seja através de 

modelos teÓricos .de localização e acessibilidade, seja 

através das influências da demanda e da oferta sobre o 

valor. da terra urbana. 

são relacionados a seguir, alguns autores e suas con -

cepçÕes teÓricas, que foram agrupados em dois grandes 

blocos corn~igern nas concepçÕes teÓricas acerca da ren 

da, dos economistas clássicos David Ricardo 

rilarx. 

e Karl 

David Ricardo, destacava o papel da agricultura no pr~ 

cesso de acumulação do capital e observou que a renda 

fundiária se constituia na parte do produto da ter -

ra que é paga pelo agricultor ao proprietário pelo"uso 

das energias originárias e indestrutiveis do solo''(l). 

No entanto, este autor estabelecia diferenças qualita

tivas nessa remuneração, referentes, por um lado, às 

qualidades intrinsecas da terra(fertilidade e irriga -

ção naturais)e, por outro, ao capital empregado para 

melhorar a qualidade da terra, e para erigir as obras 

necessárias à obtenção e conservação do produto. 

(1) Ricardo,· David- Principios da EconÔrnia Politica y/ 
TributaciÓn, F<?ndo Econornico, Mexico, 1969. 
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Os princÍpios gerais da oferta e demanda de um bem, em 

quantidade limitada, embasavam a análise de Ricardo so 

bre o surgimento da renda fundiária, uma vez que nin -

guém paga nada pela utilização de um bem, enquanto sua 

oferta é ilimitada ( como o ar e a água). Como a terra 

( como .suporte para urna atividade) não é encontrada em 

quantidade ilimitada e tampouco sua qualidade é unifor 

me (diferentes niveis de fertilidade e consequentemen

te, de produtividade), esta passa a proporcionar renda 

a pàrtir do momento em que se torna necessário buscar 

terras mais distantes e mais férteis, devido à expan -

são da população e da a~umulação do capital. Dessa for 

ma, também a localização é um fator que interfere na 

renda cónferida pelo proprietário da terra. 

Ricardo. se manifesta acerca da renda das habitaçÕes e 

edificaçÕes, de modo interessante para subsidiar o exa 

me da questão do valor da terra nas cidades capitalis-

tas; 

"Não existe dÚvida quanto ao fato de que, se se gravas 
se a renda com um imposto, os proprietários de terra 
logo encontrariam um meio de estabelecer urna diferen
ça entre aquela que se lhes paga pelo uso da terra e 
aquela que ~e lhes paga pelo uso de suas construç~es, 
e as melhorias que se fazem mediante seu capital. 

Este Último, ou seria chamado renda sobre habitaçÕes, 
edificaçÕes, ou, em todas as novas terras que entras
sem em cultivo se construiriam estes edificios por 
parte do arrendatário, e as melhorias se fariam por 
sua conta, e não pela do proprietário da terra. De 
existir um imposto sobre a renda e se não houvesse um 
método para separar a remuneração que agora paga o aE. 
rendatário ao proprietário da terra sob o nome de ren 
da, o imposto no que se refere à renda sobre edifi·= 
ci<)s e equipamentos não incidiria nunca, por .nenhum 
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conceito, sobre o proprietário e sim sobre 
midor" ( 2) • 

o consu 

Ricardo, se refere ao valor mais alto da renda nas ci

dades ou lugares prÓximos às cidade, especialmente nas 

capitais, e mais ainda naqueles distritos em que é ma

ior a demanda de edificaçÕes para qualquer uso: comer

cial, industrial, social ou de recreio, e até mesmo a 

moda ou a beleza do lugar. 

2.1 AS lNTERPRETAÇQES NEO-CLÁSSICAS 

- ' As concepçces de Ricardq serviram de base a maioria 

das teorias atuais. 

Para delinear brevemente as posiçÕes neo-cl~ssicas,sio 

utilizadas as definiçÕes de Smolka e Vieira da Cunha : 

"Da relação entre preço e seu uso(da terra), depreen
de-se uma estrutura espacial que pode ser ilustrada 
através de um gradiente de densidade e/ou renda a par 
ti r das zonas mais acess:f. veis para a ::periferia" ( 3).-

Algumas caracter:Í.sticas que contribuem para a formula

ção das teorias neo-clássicas: 

-a) Como primeiro fator determinante-, S?.O consideradas, 

as forças· e imperfeiçÕes do mercado; 

(2) Ricardo, D. Princ:Í.pios da Economia pol:Í.tica y tri
butaciÓn, pp. 51-63. 

(3) Smolka,r1artin o. & Vieira da Cunha,Paulo~Notas cri 
ticas·sobre a relação entre rendas·fundiárias e 'u..,. 
so·do solo urbano.Trabalho apresentado no seminá -
rio"A Renda Fundiária na Economia Urbana",promovi-= 
do pela FUNDAP~ São Paulo, 1978. 
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b) A localização, como segundo fator determinante do 

beneficio a ser auferido, decorrendo dai a importâ!:!, 

cia dos transportes para acréscimo de valor; 

c) A escassez da terra como instrumento distributivo 

do e·spaço, fazendo com que a rentabilidade do uso 

do solo resida no melhor indice de aproveitamento 

do lote, contribuindo,para aumentar ·a produtividade 

(verticalização). 

Dentre os precursores, podemos relacionar: 

J. Heinrich. von Thünen(4) que criou um modelo de loca 

lização diferencial da renda através do qual a locali-

zaç~o do terreno passa a ser determinante do valor. A 

partir de von Thünen, outros passaram a ter o fator lo 

calização como determinante, com R.M. Hurd(5)que adota 

um modelo semelhante, sendo que considera as terras 

mais valorizadas aquelas no centro, decrescendo o va -

lor à medida que se afastam, em direç~o à periferia. O 
... 

crescimento da cidade e a melhoria dos transportes sao 

elementos que distribuem os valores na cidade. 

Nessa mesma trajet6ria, outro te6rico é Lowdon Wingo 

(6) para quem cada individuo trata de maximizar sua 

(4) Von Thünen, J.Heinrich. Isolated State, Oxford,Per 
gamon Press, 1966. 

(5) HURD, R.M. PRINCIPLES OF THE CITY ANO LAND VALVES. 
New York, Record + Guide, 1903. 

(6) Wingo, London - Cities and Space: the future use 
of urban labd. Baltimore, John Hopkins, 1963. 
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renda localizando-se mais prÓximo do centro, o que pr~ 

voca aumento dos preços nessas áreas já que a procura 

é maior. Wingo considera em seu modelo fatores como 

custo do transporte e valor do aluguel, dimensÕes do 

lote e vantagens locacionais. 

Robert M. HAIG (7), adota um modelo muito semelhante 

áo de Wingo, supondo como determinante do valor da ter 

ra, o custo do transporte correlacionado com o custo 

do local(chamado por ele de "custos de fricção"). Pa

ra Haig, as maiores rendas serão auferidas pelos pro -

prietários de terrenos melhor localizados, e para isso 

contribui a acessibilidade na forma de um bom sistema 

de transportes, que por sua vez deverá contribuir _Rara 

baixar em geral o preço da terra urtana._}~so porque a 
·--~-· ~~-----~=-=--- ....... _ 

rede de transporte estende a melhoria de acessibilida-
,-~-~~ .~ ·-~ 

de a terrenos mais distantes. 

Nesse conjunto citamos ainda Richard w. Ratcliff (8) 

que também adota esse modelo, complementando-o com fa

tores como custos e tempo de deslocamento, considera -

çÕes acerca do prestigio social que certas localiza-
.... 

çoes oferecem(por exemplo: 5ª Avenida em Nova York ou 

o Morumbi, em são Paulo), e a atração que determinados 

-usos ou atividades exercem sobre outros que lhes sao 

( 7) Haig, Robert M. - Toward an understanding o f l\1etr~ 

polis. Quarserly Journal of Economica, (40):402,34 
Cambridge, 1926. 

(8) Ratcliff, Richard w. - Urban Land Economics,McGraw 
Hill, New York, 1949. 
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afins ou complementares. Finalmente, considera também 

como fatores intervenientes a regulamentação de uso e 

ocupação do solo. 

Nessa linha citamos ainda Willian Alonso(9) que estru

tura seu modelo sobre a acessibilidade, mas também con 

diciona o equilÍbrio aos diferentes usos do solo, cor

relacionando o preço da terra a variáveis como: cres -

cimento demográfico e melhoria nos transportes, que a 

seu ver deveriam fazer baixar os preços no centro·. 

Alfred Marshall(lO) define o valor da localizaçio como 

sendo a soma dos valores monetários ·ias vantagens ob -

tidas, adotando o critério de intensidade da 

do solo e grau de verticalizaçio, inserindo a 

-ocupaçç:to 

questão 

do valor no quadro da relação entre oferta e demanda. 

Finalmente, destacamos Paul F. Wendet (ll),como um dos 

precursores da inclusão no modelo de valor, da taxa de 

capitalização (a coma. de taxas de juros e ganhos de 

capital) esperada, adotando o preço de mercado como me 

dida de valor,e exprimindo assim acopiniao dos 

"experts" imobiliários(enfoque que será tratado mais a 

diante nesse trabalho). 

Estes são apenas alguns, entre muitos autores destaca

dos para ilustrar alguns pontos de vista da questão f~ 

(9) Alonso, Willian -Location and land use: Foward a 
general theory of land rent. Combridge,haivard Uni 
versity Press, 1964. 

(10) Marshall, Alfrede - Principles of economics.Mcmi -
lan London, 1945. 

( 11) Wendt, Paul F. - Theory of ;turban land volues. Land 
economics, 33(3), 1957. 
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diária na corrente neo-clássica. 

2.2 OS AUTORES MARXISTAS MODERNOS. 

Karl Marx enfoca a questio da renda, do ponto de vista 

histÓrico, ao afirmar que "a cada modo de proqução, 

corresponde uma forma de renda"(l2) no feudalismo, a 

renda é obtida pelo proprietário como pagamento, sob 

'forma de bens produzidos {o dizimo) ou horas trabalha

das gratui tarnente ( a corvéia) nas terras do semhor .No 

capitalismo, a renda é parte da mais-valia gerada no 

processo produtivo. Dess.e modo, a renda é sempre deter 

minada pelo modo como se estabelecem as relàc~es Soei-

ais a cada momento e em cada lugAr. 

Assim como Ricardo, também I•iarx analisa basicamente a 

renda do solo agr:icola, não se detendo na questão fun-

diária urbana. Disto se incumbem autores mais mo der-

nos. Alguns estudam a questão utilizando a teoria mar

xista como instrumental metodolÓgico de análise . Já 

outros autores, procuram formas de transpor para o ca

so urbano as teorias de c<renda do solo agricola. 

É somente afim de permiti r uma melhor compreens.ão doR 
-pontos de vista dos autores relacionados, que SÇl.O 

expostas a seguir, de maneira muito suscinta, as dife

rentes·categorias de renda originadas da teoria marxis 

ta, uma vez que essa discussão não estabelece: 

(12) Marx, Karl. O Capital, Civilização Brasileira,Rio 
de Janeiro,l974. 
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a) Renda Absoluta: se baseia no fato de qualquer tipo 

de terreno propiciar alguma renda 1 independentemente 

das vantagens comparativas de que possa ser dota

do ( o terreno). Esta renda se baseia na determina-

- r -çao do proprietario de colocar ou nao seu terreno 

para·uso, e este ser ou nio arrendado ou alugado, 

conformando a priori a existência de uma renda. 

b) Renda Diferencial: A cada mercadoria corresponde um 

preço, que deve remunerar aquilo que foi investi-

do na produção, isto é, a força de trabalho e os m~ 

ios de produção empregados, e ainda gerar um exce -

dente sob forma de lucro pelo capital investido. O

corre que existem diferentes tipos de terrenos: os 

que incorporam mais horas de trabalho, ou mais ins~ 

mos por s.erem menos férteis. (no caso da propriedade 

agricola) ou os que se encontram a uma maior distân 

cia do mercado vu pÓlo de atração ~o caso dos cen-

tros urbanos), e que portanto qualificam de maneira 

diferente cada parcela de terra, isto é, diferenci

am qualitativamente, e portanto quantitativamente , 

(no que se refere ao valor ou preço) os terrenos 

uns dos outros. Em função disto, haverá um capital 

que cobrirá os custos com uma margem maior de lucro 

realizando portanto um super-lucro. Outros capitais 

apenas cobrirão o seu investimento com uma m~rgem 

de iucro média. Assim, os fatores determinantes da 

renda diferencial nos custos de produção são: as di 

ferentes qualidades de terrenos e sua localização , 

em relação ao mercado ou a·outro centro de atração 

qualquer. 
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K. Marx distinguia dois tipos de renda diferenciar ,no 
, 

solo agrícola: 

a) a Renda diferencial I (RDI) - que está.baseada na 

relação entre cada parcela de terra e o solo de pi 

or cpltivo, ou seja, o lucro excedente auferido por 

aquele que utiliza as terras mais férteis e bem lo-

calizadas; 

, 
b) E a Renda Diferencial II (RDII)- se refere ao acres 

cimo de renda obtido à aplicação de mais 

de capital sobre o mesmo terreno. 

parcelas 

Nas cidades inseridas na economia capitalista, os me -

canismos de mercado regulam a formação do preço desta 

"mercadoria", o espaço. Então, havendo cor:corrência en 

tre os interessados pelas melhores localizaçÕes, em 

função das vantagens oferecidas, o preço ex5.gido pelo 

imÓvel geralmente incorpora um juro adicional, que se

rá auferida devido às vantagens que oferece na concor

rencia com outros terrenos. Ainda no caso de terrenos 

urbanos, naturalmente a localização é um fator diferen 

cial muito mais importante do que o tipo de terreno em 

si. Marx já considerava este fato qtJ.ando diz que: 

"Se (o capital comercial) pode comprar as condiçÕes que 
possibilitem a rotação mais rápida, por exemplo, a 1~ 
calização dos 'pontos de venda, poderá pagar uma renda 
extra para obtê-la, convertendo parte do lucro extra 
em renda fundiária" (13). 

(13) Marx, Karl. O capital. cap. 18 ( na edição da Ci 
vilização Brasileira,p. 362 
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É justamente em tôrno da aplicação ao caso urbano, das. 

categorias de renda, acima descrit~de modo bastante 

s;;mário, que se estabelece toda uma polêmica. 

são relacionados a seguir, alguns au~res- e seus enfo -

ques sobre a questão. 

F. ALQUIER( 14) é um dos autores que procura ··:_transpor 

para o caso urbano, as categorias de análise da renda 

agri.cola criadas por MARX, assim a renda diferencial I 

se refere ~s caracteri.sticas de localização, acessibi

lidade e coeficiente de aproveitamento (ou grau decons 

-trutibilidade). A renda diferencial II nao pode ··ser 

trasposta, e a renda absoluta é caracterizada como ren 

da de monopÓlio ou retenção. 

DAVID HARVEY(l5), retira dos clássicos um conceito am

plo de renda fundiária agri.cola para aplicá-lo ao ;ica

so urbano. Para esse autor, a renda absoluta ou mono -

pÓlio são· dominantes no estabelecimento dos·preços dos 

terrenos nas áreas centrais da cidade, distinguindo-se 

claramente da renda diferencial, por ele consideradac~ 

mo diferença de produtividade. HARVEY examina ·também 

sob essa Ótica, o equipamento coletivo, além da habita 
-çao. 

JEAN LOJKINE(l6) procura analisar as condiçÕes econÔmi 

cas que possibilitam a criação da renda fundiária urba 

na. Renda essa que passa a ser apropriada(sob forma de 

efeitos Úteis de aglomeração resultantes dos investi .;;.. 

(14)Alquier, F. Contribuition ~ l'étude de la rent i 
fonciére sur Les terrains urbains.Espaces et Socie 
tés<2) Paris Mais.l971. . . · - -

(15)Harvey, u. A Jus-c1.ça Soc1.al e a c1.dade. Sao Paulo, 
Hucitec, 1980 

(16)Loskine, J. Y-a-t 1 il une rente fonciére urbaine?Es 
pace et Sociétes(2).Paris, Mars, 1972: 
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mentes pÚblicos), pelos grandes grupos monopolistas 

capital bancário e industrial, utilizando, e financian 

do para esse fim os promotores imobiliários, represen-

tando os seus agentes. 

CHRISTIAN TOPALOV(l7) adota um enfoque semelhante, pr9_ 

curando,definir o lugar da renda no processo de urbani 

zação capitalista, já que para este autor, não é a ren 

da que estrutura a cidade, ma? esta reflete a 

do capital em movimento. 

imagem 

ALAIN LIPIETZ(l8) afirma que a renda fundiária urbana 

é categoria falsamente econÔmica, já que não é a pro -

dutividade econÔmica das· caracter:f.sti.cas naturais do 

solo que determina o processo de valorização diferen -

cial, mas sim, a valorização é que é resultante das po 

llticas urbanas do Estado e que estas, por sua vez, se 

refletem na divis;o social do espaço. 

Outros tantos autores se ocupam da questão, citando en 

tre eles, Miguel DECHERVOIS e Bruno THERET(l9), Jean 

GRANELLE ( 20) , além de Michael BALL( 21 ), a cpen destacamos 

por sugerir que a renda urbana deve ser submetida a um 

tipo de análise análogo aquele realizado por f·'IARX para 

o capital mercantil e bancário.( Esta questão será exa 

minada com mais precisão adiante, no capitulo III). 

(17) Topalov. c. Les Promoteurs immobilers,Paris,Nou -
ton, 1974. 

(18) Lipietz, A. Le tribut foncier urbain, Paris, Mas
pera, 1974. 

(19) Dechervois, M. e Theret, B. Contribution à l'étu
de de la rente fonciére urbaine .Paris f.1outon, 1979 

(20) Granelle, J.J. Espace urbain et prix du sol.Paris 
Sirey, 1976. 

( 21) Ball, ri!. Land rent, housing and urban plamming: a 
European perspective. London, Croon Helm, 1985. 
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Gostariarnos ainda de destacar a contribuição no Brasil 

de Rodrigo LEFÉVRE(22) para quem a renda diferencial é 

criada pelos investimentos p~blicos distribuidos no es 

paço urbano de forma diferenciada. O autor analisa o 

papel representado pela parcela do terreno 

dos empresários produtores de apartamentos. 

no lucro 

CLAÚDIO A. VIEIRA (23) e MILTON CAMPANÁRI0(24) abordam· 

a questão da renda diferencial urbana sob a Ótica das 

condiç6es de reproduç;o da força-de trabalho. Para 

eles, a propriedade do solo deve ser encarada como uma 

relação de ::onsumo e um obstáculo à essa mesma reprod~ 
... 

ÇÇiO. 

PAUL SINGER(25) reconhece a existência de um terceiro, 

tipo de renda: 

"A renda de monopÓlio, que decorre da existência de lo
calizaç9es que conferem aos que as ocupam o monopÓlio 
do fornecimento de determinadas mercadorias. É o caso 

( 22). Lefêvre ,; R. Notas sobre renda fundiária urbana , 
em negÓcios imobiliários.texto para o semi~ário 
sobre _,;A renda fundiária na economia urbana"pro
movido pela FUNDAP, S.P., 1978. 

( 23) Vieira.s C. A. Urbanizaç;o e custo da reprodução, 
da força de trabalho. são Paulo, IPE-USP, 1984. 

( 24) Campanário'/) M.- Land rent and the reproduction of 
labours force: some from são Paulo. Tese de dou
torado apresentada à Universidade de Cornell,EUA 
1981. 

(25) Singers P. O uso do solo urbano na economia ca -
pitalista mimeo, CEBRAP, São Paulo, 1977. 
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por exemplo de bares e restaurantes localizados em es 
colas, clubes, estádios de esportes, aeroportos e se
melhantes, afastados de outros estabelecimentos con -
gêneres, que por isso dispôe de um pÚblico'cativo' ••• 
Nestas corrdiç~es, os que dispoe~ de monopblio~ ~raças 
à localização, podem cobrar preços mais elevados pe -
los produtos que vendem, o que dá lugar à renda de mo 
nopÓlio que é, em geral, apropriada no todo ou em par 
te pelô proprietário do imÓvel"(26) 

, 
SINGER distingue renda diferencial da renda de monopo 

lio, dizendo que a renda diferencial não implica que 

os preços das mercadorias sejam majorados pelas empre 

sas que pagam essa renda, enquanto a renda de monÓpo

lio implica, em geral, po aumento á.os preços(em rela

ção à concorrência) dos produtos vendidos pelas empre 

sas que detém esse monopÓlio. 

-Visto nao se pretener nem de longe adentrar uma discus 
.... 

sao mais aprofundada acerca das téories sobre a ques -

tão fundiáriq.,forc.m apenas apontados alguns dos mui 

tos enfoques existentes sobre o tema. Excelentes con

tribuiçÕes sobre as diferentes teorias e concepçÕes 

existentes são encontradas nos trabalhos de:CAMPANÁ-

RI0(27) ,NIGRIELL0(28) ,I'-1ASSENA(29) ,Sr.1QLKA e V .CUNHA(30) 

(26) Sihge~, P. op. cit. 
(27) Campanário, H. Land rent and the reproduction of 

labour í'orce, 1981. 
(28) Nigriello, A. O valor do solo e sua relação com 

a acessibilidade. Tese de Hestrado apresentada à 
COPPE-UFRJ, Rio de Janeiro, 1977. 

(29) I'-iasseha, R.f•1. O valor da terra urbana no municÍ
pio uo rlio de janeiro. Tese de mestrado apresen
tada a COPPE- UFRJ, Rio de Janeiro, 1976. 

(30) Smolka, rLO e v. da CUNHA, P. Notas criticas so
bre a relação entre rendas fundiárias e uso do 
solo urbano. trabalho apresentado para o Seminá
rio "A Renda Fundiária na Economia urbana" , pro 
movido pela FUNDAP,S. Paulo,Nov. 1978. 
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e RIBEIR0(31) entre os autores brasileiros, e GRANEL 

LE(32), BALL(33) e DELE DONNE(34) entre estrangeiros. 

(31) Ribeiro, L.C. A prornoç~o imobiliária: estudo pr!:: 
liminar para urna pesquisa ernpirica.Cadernos PUR
PUR/UFRJ, Rio de. Janeiro, 1982. 

(32) G~anelle, J.J. Espace urbain et Prix du Sol.l976 
(33). Ball·, r-1. et allü. Land rent housing and urban 

planrning: a European perspective, 1985. 
(34) Delle Donne, :r-1. Teorias sobre a cidade, são Pau

lo, Martins Fqntes,l983. 
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CAPÍTULO I I I 

TERRA E DINÂlYIICA ECONÔMICA 

3.1 Terra Como Reserva de Valor 

3.2 O Mercado Fundi~rio na Conjuntura Econ~mica 



CAPÍTULO III - TERRA E DINÂI.UCA ECONÔMICA 

Para o desenvolvimento do trabalho, a teoria da ~enda 
da terra é um instrumento importante para a análise da 

estruturação do espaço urbano, visto sob a Ótica mais 

geral do processo de produção e acumulação capitalista. 

Como foi visto antes, para diversos autores, aproprie 

dade da terra caracteriza a existência de um monopÓlio 

de natureza espacial, no processo capitalista de pro -

duç~o, que se constitui em obstáculo à livre circula -

ç?.o de capi. -cais. 

A propriedade privada do solo, significa o domÍnio de 
.... , 

uma condiç~o especificà para a r ""'al; 07 "''"'a""" d" - ----"';1 - - processo 

de prodtição e circulação de mercadorias, cujo cerne 

o lucro. 

, 
e 

A condição de propriedade privada do solo, permitindo 

uma apropriação de renda, faz com que o conceito de so 

lo se assemelhe. ao de capital, apesar de não se cons -

tituir em capital. "Este, é constituÍdo pela proprieda 

de privada dos meios de produção, os quais, quando mo

vimentadas pelo trabalho humano, reproduzem o seu va

lor da força de trabalho gasta e mais um valor exceden 
.... 

te, que aparece nas rriaos do capitalista sob forma de 

lucro. O capital gera lucro na medida em que preside, 

orienta·e domina o processo social de produção."(l) 

(1) SINGER,Paul. O uso do solo urbano na economia ca
pitalista. mimeo, são Paulo, CEBRAP~ 1977. 
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No processo de valorização do capital~ o solo ocupa u

ma posiç~o inteiramente atipica, pOr se tratar de um 

bem natural, não reproduti vel pelo trabalho humano. .É 

sob este aspecto que o capital imobiliário é " ficti -

.cio". É um valor que se valoriza, mas a origem de sua 

valorização não é devida ao trabalho humano, e sim, da 

monopolização de uma condiç~o indispensável às ativi -

dades produtivas. 

No entanto, por ser o solo~ condição necessária (supor 

te) para a realização de qualquer atividade, este 
, 
e 

considerado elemento fundamental no processo de produ-

-çao. 

Como ob~erv<:J SING:F:R, o "valor" da propri.~<iade imobiliá 

-ria~ na economia capitalista, nao passa de renda que 

ela proporciona, capitalizada a determinada taxa de j~ 

ros. De urna forma geral, qualquer "titulo" -seja ele 

um titulo de propriedade ou crédito- que assegura ao 

seu dono urna renda previsivel pode ser transacionado 

por um preço proporcional àquela renda. O fator de pro 

porcionalidade é dado pelas diversas taxas de juros vi 

gentes no mercado de crédito(2). Pode-se acrescentar 

ainda, que dado o risco da aplicação imobiliária .ser 

relativamente baixo -ao contrário de outros tipos de a 

plicaçÕes- é considerado um investimento bastante se

guro, que não apresenta grandes quedas de valor, ape -

sar de sua baixa liquidez. 

( 2) SINGER, P. O uso do solo urbano na economia capi .-. 
talista, 1977. 
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O preço da propriedade imobiliária, se constitui então 

na renda capitalizada que ela proporciona. 

Desse modo, a terra pode ser encarada como capital,uma 

vez que, a aquisiç~o de terras, para gerar renda, pas

se a ser considerada como investimento,, podendo ser 

dado à terra a condição de meio de produção, apesar de 

não ser esta, verdadeiramente, a sua condição. 

Todo um quadro de relaçÕes resulta do fato de se poder 

caracterizar o comportamento da ~enda da terra seme 

lhante ao do capital. Quando se eleva a renda fundiá -

ria, o preço da terra, como resultante final,tende a 

crescer, porque o preço da terra significa a renda fun 

diária capitalizada. 

Um dos fatores que interfere nos mecanismos de forma 

ção de preços da terra urbana, refere-se aos investi -

mentos pÚblicos aplicados numa área, e que proporcio -

nam o seu_des~nvolvimento. Através de investimentos em 

serviços de infraestrutura (água,esgoto e iluminação), 

equipamentos sociais de uso coletivo(escolas,hospitais 

etc), e sistema viário e transportes; é potencializa

da a renda fundiária apropriada pelos detentores da 

terra. Isto significa, em outras palavras, a apropria

ção privada de uma parte do excedente social -sob for

ma de lucro- resultante de investimentos pÚblicos fi -

nanciados pela sociedade como um todo (uma vez que 
, 
e 

esta, que através dos impostos que paga, fornece os re 

cursos para o investimento). 

Esta apropriação se concretiza então, por meio da valo 
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... 
rizaçao do "ativo" terra. Assim, investir em terrenos, 

se forma uma forma de internalizar,no patrimÔnio pri -

vado, todos os beneflcios decorrentes dos investimen -

tos pÚblicos. Principalmente considerando que no Bra -

sil, impostos e taxas -ressaltando que a .Contribuição 

de Melhoria é praticamente inexistente- têm um .valor 

relativamente baixo, tendo a sua arrecadação um signi

ficado praticamente nulo na receita pÚblica. 

Assim, a terra urbana, passa a ter um alto preço que 

permite aos investidores obterem ganhos extraordiná 

rios neste tipo de aplicação. 

3 .1 TERRA COf·lO RESERVA DE VALOR 

Não existe consenso sobre as variáveis que possam ex -

plicar o comportamento ciclico do preço da terra, in -

dependente das variáveis diretamente relacionadas ' as 

condiçÕes urbanas tais como acessibilidade, investimen-

to pÚblico, localização; etc. No entanto, remetendo ' a 

questão ao contexto macro econÔmico, foram destacados, 

dois autores, Ignácio RANGEL e João SAYAD, que enfocam 

o tema de modos distintos. 

Para RANGEL(3) o processo de formação do preço da ter

ra é determinado pelo comportamento da renda fundiária 

como função da taxa de juros durante o ciclo econÔmi -

co(4). 

(3) RANGEL, Ignacio. Questão Agrária e·Agricultura.En
contros com a Civilização Brasileira,nº7,Jan/l975. 

(4) Veja em EGLER Claudio A.G. Preço da Terra, Taxa de 
Juros e Acumulação Financeira no Brasil, Textos 
UFPB - nº2, João Pessoa, 1983. 
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RANGEL explica.que durante o ciclo econÔmico,n:ivei da 

renda do solo se mantém relativamente estável.No entan 

to, quando há revelação do ciclo econÔmico, a taxa de 

juros cai, fazendo com que a renda seja vendida mais 

cara,o que significa uma elevação no preço da terra. 

Por sua'vez,esta elevação significá um aumento na ex -

pectativa de valorização futura,fazendó com que cresça 

a demanda por terras.Portanto, I\ANGEL trabalha com o 

conceito de terra como renda capitalizada, que respon

de de modo direto às variaçÕes da renda, e de modo in-

verso às variaçÕes da taxa de valorização do capital 

(taxa de lucro e taxa de· juro), e reqonhece também uma 

renda advinda de processos especulativos ( a que cha -

mou de "4ª renda") fato, que segundo ele, constituiu 

ainda mais para a elevação do preço da terra (5). 

Contribuindo para esclarecer a tese de RANGEL, tem- se 

a afirmação de BRESSER PEREIRA 

"A inflação é fundamentalmente fruto da permanente te!:!_ 
tativa da classe capitalista, de elevar ou pelo menos 
manter, na desaceleração ciclica, a sua taxa de lu
c r o ••• " ( 6) • 

Desse modo, é explicado porque os preços da terra se 

elevam durante os periodos recessivos e, residualmente 

no inicio da recuperação dos ciclos econÔmicos,como se 

poderá observar mais adiante. 

"" A • Todos os autores enfocados, sao unan1mes em reconhecer 

o fato ç.e que o mercado de ti tulos imobiliários se cons 

(5) RANGEL, I. Questão Agrária e Agricultura. 1965. 
(6) BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos.Desenvolvimento e Cri 

se no Brasil: 1930 - 1983. são Paulo, Brasiliense, 
1985. 
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-titui na primeira opçao de investimentos de capitaisda 

queles que buscam taxas de valorização crescentes (já 

que a elevação dos preços de terrenos se dá de formacu 

mulativa), e principalmente seguros (uma vez que difi 

cilmente há grandes quedas de preços; o que ocorre são 

perÍodos mais estáveis ou de baixfssima l~quidez para 

bens imÓveis). 

Para SAYAD(7), no caso brasileiro, a reserva de valor 

alternativa ao capital produtivo, é a terra, e esta se 

comporta como um "ativo" financeiro, já que possui os 

atributos básicos que são; 

-baixa elasticidadade de.oferta; 
-baixa elasticidade de substituição(não pode ser repr~ 

-duzido no caso de aumento dos preços, e sua posse nao 

pode com facilidade ser transferida para outro bem). 

No Brasil, os nfveis ascencionais constantes da curva 

inflacionária, tornam ainda mais atrativo o investimen 

to em um bem que além da alta rentabilidade, oferece bai 

xo risco e o atributo de liquidez, fazendo com que:.apre 

ferência por imÓveis signifique uma forma de acumula -

ção de riqueza no setor privado.Nos idos da década de 

40, NELSON MENDES CALDEIRA, já observou este fen5meno 

com bâse no movimento imobiliário paulista. 
"Na verdade, o movimento imobiliário constitui um :Í.ndi 
ce-sintese, uma expressão final das oscilaçÕes de to
dos os mercados, monetários ou de mercadorias .•. É-in~ 
gável que os rumos sobre a inflação, veiculadas 
fins de 1938, determinam um afluxo de capitais 
os empréstimos hipotecários"(8). 

em 
sobre 

(7) SAYAD, João. Preço da terra e mercados financei -
ros. Pesquisa e Planejamento EconÔmico,7(3), Rio 
de Janeiro, dez. 1979, pp. 623-662. 

(8) fJIENDES CALDEIRA, Nelson. A propriedade urbana em 
São Paulo, mimeo, 1940. 
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O referido autor, menciona ainda a articulaç~o entre a 

atividade econÔmica geral e o que chama de "movimento 

hipotecário" sugerindo, ao contrário de RANGEL, que 
, 
e 

nos perÍodos de efervecência econÔmica que são mais 

procurados os investimentos no setor imobiliário, (e 

fundiário), com o capitruresu~tante das atividades na 

lavoura , na industria e no comércio. 

Retomando a tese de SAYAD, este, destaca alguns fato -

res oaracterísticos dos bens fundiários que ~ontribuem 

para seu alto significado como ~eserva de valor. 

A característica de "ativo especulativo",ou seja, a di 

nâmica de seus preços é determinada,não só pela deman-

da, mas p~la sua irreprodutibilidade, e portanto a sua 

retenç~o rtão implica em baixa de preço (pela substi -

tuiç~o por outro produto), mas ao contrário, produz a 

' elevaç~o dos preços devido a escassez, ou a possibili 

dade de valorização devido a melhorias surgidas duran

te o perÍodo de retenção. 

Para SAYAD, no mercado imobiliário, tal como em outros 

-mercados de reservas de valor, como oouro, açoes ou o-

bras de arte, são negociados não só· as quantidades pro-

duzidas, mas também todo o "estoque" acumulado ante-

riormente, à espera de. valorização. Sob este enfoque , 

a demanda é determinante na fixação dós preços deste a 

tivo, ao contrário da oferta. 

"Como mercado de reserva de valor de preço tenderia a 
manter-se em constante elevação, porém, as altas pro
nunciadas revelariam um aumento das expectativas de 
valorização deste ativo, ou seja, respondeu a um.· pro 
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cesso puramente especulativo 11 
( 9) . 

-Ainda segundo essa concepçao, "a riqueza do setor pri-

vado no Brasil está formada pelos investimetos em capi 

tal produtivo e em terra, de modo que a demanda de ca

pital produtivo, crescerá a uma taxa menor no caso de 

investimentcs especula ti Vffi em terras ••• assim os inves-

tidores do setor privado comparam taxas de rentabili -

dade nos dois segmentos e decidem segundo suas expec -

tativas, investir suas poupanças"(lO) 

No gráfico, 3.1, pode-se.observar o comportamento dos 

preços da terra urbana relacionados com a taxa de in -

flaç~o e a taxa de juros, (verifica-se que as curvas 

de preços e in:Llaç?.o tem o mesmo movimento e que este é 

inverso e defasado do movimento da curva dos juros,co~ 

firmando as teses apresentadas. 

Além dos trabalhos referidos acima, um outro estudo 

procura acompanhar o comportamento dos preços do solo. 

Trata-se de um estudo promovido pelo IPT em 1986(11) , 

no qual se constata também, que as variáveis apontadas 

por Rangel e Sayad, não explicam de forma isolada o 

comportamento dos preços da terra. No entanto, o refe

rido estudo tem como objeto a terra agricola, ao con -

(9) SAYAD,João. Preço da terra e mercados financeiros, 
p. 64?. 

(lO)SAYAD, J. Preço da terra e mercados financeiros, 
PP• 645-649. 

(ll)Veja IPT -Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas. Va
lor da terra na área de influência da Hidrovia. Re 
lat6rio IPT, DES/AEI nº 23.319/86, s?.o Paulo, jan 
1986, p. 13. 
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trário deste trabalho, que tem por objeto o solo urba

no. Assim sendo, diferem as variáveis que se procura 

observar. No trabalho presente, importante em especial 

as condiçÕes urbanas de acessibilidade, infraestrutura 

e equipamentos, promovidos pelo investimento p~blico. 

Mas antes de examinar as evidências obtidas na pesqui

sa, é importante apresentar um rápido painel da conju~ 

tura econ5mica nas ~ltimas três décadas, a fim de, com 

mais facilidade, poder-se observar de que maneira in

teragem os diversos fatores, econÔmicos,urbanisticos , 

e politicos, além da politica financeira e de fomento, 

habitacional. 

3. 2 O t.JIERCADO FUNDIÁRIO DA CONJUNTURA ECONÔMICA 

As décadas de 40 e principalmente 50, pbs guerra tra -

zem, intenso crescimento e trasformaçÕes _na. econqmia 

através da consolidação e liderança do setor manufatu

reiro na economia que se expande a uma taxa de 9% a.a. 

apÓs 1945(12) 

Segundo EGLER, nesse perÍodo de intenso crescimento in 

dustrial, se consolidou um sistema bancario básicamente 

voltado para o crédito de curto prazo que supria o ca-
., 

pital de giro necessario para as empresa. O limite dos 

juros no teto de 12% a. a. , frente às taxas de inflaç.ão, 

que chegavam a ser duas vezes maiores, faziam com-

(11) Veja IPT-Instituto de Pesquisas TecnolÓgicas.Va -
lor da terra na área de influência da hidrovia.Re 
latÓrio IPT,DES/AEI nQ23.319/86,SP,Janl986 p.13 -: 

(12) Nos centros urbanos a classe trabalhadora cresce, 
vertiginosamente apÓs a Revolução de 30 que inst~ 
tuiu o pacto populista e as condiçÕes favoráveis, 
à industrialização.A respeito ver Bresse Pereira, 
Luis Carlos, Desenvolvimento da Crise no Brasil 
1930-1983, São Paulo 1985. 
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TABELA 3.1 PREÇOS DE TERRENOS NO MUNIClPIO DE SÃO PAULO, TAXA DE JUROS E TAXA DE INFLAÇÃO 

A N O MÉDIA DOS PREÇOS VARIAÇÃO DO PREÇOS DE TERRENOS VARIAÇÃO DOS INFLAÇÃO J DE TERRENOS Cr$/ 7 5 IGP. DI A VALORES CORRENTES PREÇOS DE TERRENO % 

1972 773,18 26;25 408,78 

1973 818,25 30,20 497,70 21,7 15,0 

1974 863,33 . 38,80 674,66 35,5 28,4 

1975 909,40 49,65 909,40 34,7 27,8 
1976 955,48 70,10 1.349,02 48,3 41,3 
1977 873,09 ' 100,0 1.758,48 30,3 ·42,6 
1978 790,71. : 138,70 2.208,89 25,6 33,7 

1979 798,60 213.15 3.428,43 55,2 53,6 

1980 731,17 427,50 6.295,57 83,6 100,6 

1981 850,29 897,30 15.366,87 144,0 109,9 

1982 623,19 1.753,70 22.011,84 43,2 95,4 

1983 464,30 4.463,80 41.743,04 89,6 154,5 

1984 390,19 14.311,70 112.472,96 169,5 220,6 

1985 3ií3,35 46.587,40 340.937,19 203,1 225,5 

FONTE: 1) Preços de Terrenos - Media Anual do Cac.astro Imobiliário da EMBRAESP 
2) !ndice Geral de Preços - IGP-DI da Revista Conjuntura Econômica 
3) Taxa de Juros das CDBs. 



que os dep6sitos a prazo, e títulos financeiros(que se 

restringiam a ap6lice a dÍvida pÚblica e açÕes de al -

gumas companhias) tivessem oada vez menos procura, sen 
, f~ 

do substituidas pelos investimentos em terras e no se-

tor imobiliário. 

"Era suficiente que a terra pagasse uma renda positiva 
por menos que fosse, para que seu preço se mantivesse 
em constante aceleração ,pois de uma economia mm taxas 
crescentffide industrialização e uma demanda acelerada 
por alimentos pode-se esperar que a renda fundiária 
não s6 fosse positiva como também se apresenta~se cns 
cente(l3). 

Tradicionalmente tem sido o setor imobiliário como re

fÚgio destas poupanças. Essa tendência aparece expres

sa no Gráfico nº3.1 investimentos que s;o realizados , 
, 

com intençÕes de buscar um acrescimo ~os rendime~tos , 

e não de forma produtiva -como por exemplo, seria o de 

atender à demanda crescente de habitação- ( 14), refor -

çando a tese de quE:: o capital no Brasil não busca in -

vestimentas na produção e sim, é imobilizado em bens 

raiz como forma de entesouramento. 

A resultante, a nÍvel urbano, é um novo perfil para a 

cidade de são Paulo, com um ritmo expansivo das cons -

truçÕes n~o s6 horizontais, mas a verticalização cres

cente que toma conta do centro da cidade. No capitulo 

(13) EGLER. Cláudio A. Preço da terra, taxa de juros e 
acumulaçÕes financeira, p. 29. 

(14) Para uma revisão mais detalhada do desenvolvimen
to econÔmico no Brasil ap6s 30, destacamos, entre 
outros, os trabalhadores .de Bresser Pereira, op. 
ci t. Jose Serra, Ciclos e r.ludanças Estruturais na 
Economia Brasileira Ap6s-Guerra,Revista de Econo
mia Politica, vol~ 2/2, nº6, são Paulo, abril/ju
nho 1982. 
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seguinte ser$.o ab.ordados os efeitos urbanÍsticos dos 

investimentos pÚblicos, gerados pelo adensamento cres

cente da cidade ,e que.,~por sua vez influenciaram direta 

mente a marcha dos neg6cios ~mobili~rios .imprimindo -

lhes maior dinamismo, como se pode ver na tendência de 

elevação dos preços no inicio da década de 60 e pelo 

nÚmero de lançamentos imobilt3.rios que representam bem 

a dinâmica imobili~ria no periodo.(l5) 

, 
Esse crescimento urbano e demonstrado pela ampliação 

significativa da PEA (população Economicamente Ativa) 

nos serviços u'rbanos, que corresponde ao emprego assa

lariado no ~omércio, administração e serviços pÚblicos 

relacionado ao declinio de participaç$.o da PEA agrico

la na PEA total. A tabela 3.3 demonstra bem essa afir

mação, ilustrando o fato de o crescimento. demogr~fico 

urbano ser parcialmente devido aos contingentes saidos 

do campo, atrai dos pelCB empregos urbanos. 

O desenvolvimento brasileiro se pautou, pr~ncipalmente 

apartir da Revolução de 30 por uma forte intervenção , 

do estado tanto como regulador da economia, como agen

te produtor de insumos b~sicos (eletricidade,siderur -

gia, petr6leo, etc). 

(15)0 Gr~fico 3.2 demonstra a evolução dos preços de 
terrenos abrangendo a totalidade do Hunicipio de 
são Paulo, desde 1900 até 1985, fruto de um estudo 
desenvolvido pela GOGEP/Pt,lSP (1978), A tabela 3. 2 
nos d~ uma idéia da dinâmica imobili~ria através , 
do nÚmero de lançamentos de edificios com dados 
fornecidos pelo EHBRAESP -Boletins de lançamentcs
v~rios anos. 
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'ABEL A 4.3 
'opulação Economicament~ Ativa por Setor de Atividade - 1960/70/80 

Brasil MSP GSP GSP(*) ESP Interior 

1960 I• 

Primário 12.408.299 20.524 66.073 45.549 1.475. 732 1.409.659 

Secundário 2.809.317 505.059 656.261 .151. 202 1.053.310 397.049 

Terciário 7.532.412 951.055 1.081. 587 130.532 1.988.552 906.965 

Total 22.750.028 1.476.638 1.803.921 327.283 4.517.594 2.713.673 

1970 

Primário 13.090.358 17.688 62.269 44.601 1.301.830 1.239.561 

Secundário 5.295.427 911.045 1.295.802 384.757 2.003.684 707.882 

Terciário 11.171.439 1.397.665 1. 723.886 326.22.1 3.067.328 1.343.442 

Total 29.557.224 2.326.378 3.081.957 755.579 6.372.842 3.290.885 

1980 

Primário 12.949.791 11.677 42.225 30.548 1. 195. 157 1.152.932 

Secundário 11.018. 137 1.585.442 2.472.654 887.212 4.067.094 1.594.440 

Terciário 19.267.784 2.186.650 2.893.323 706.673 5.149.475 2.256.152 

Total 43.235.712 3.783.769 5.408.202 1.624.433 10.411.726 5.003.524 

ante: FIBGE (Censos). 

*) Grande São Paulo exclusive o Município-sede. 

bs.: PEA 1980 = "Ocupados" mais redistribuição dos "Procurando. Trabalho" entre "Ocupados 
nos setores de atividade". 



MÉDIA DE PREÇOS REAIS DE TERRENOS ( m2 ) 
MEDIA, t.cEDIANA ( Cr S 1976) 
MUNICÍPIO DE SAO PAULO - 1903- 1985 

GRÁFIC0.32 

l~·------------------------------------------~--------------------------------------------------------
9~------------~----------------------------------------------------------------------~--------------

.~·----------------------------------------------------------------------------~------+-+---~--------
8~--~--------------------------------------------------------~--------------------~--~------------
soo~~----------------------------------------~----~----------------------------~L---~~-M--------
7~·------~------------------------------------------------------------------------~------~d-~-----
W0·------------------------------------------------------------------------------~~--~~----+-------

6~----~------------------------------------------------------------------------~---+----~--+------
~------------------------------------------------------------------------------+---~----4---~------
550--------------------------------------------------------~----~------------~~--~-----+-k~------

500----------------------------------------------~-------f--~~~-------------+--~~----~~-;------
450 ______________________________________________________ +-----~-+------------~--~--------~~~----

400--------------------------~------------------~~~~--------~~~--------~~------------~~--~ 
350--------------------------------------+~----~L-------------------~~--~L-~--------------+-~----

300 ____________________ ~-------------t----------~~----~==~------~~t--t~--------~---1~----

250~----~~~--------~r-----------~----~----~~~~----~~~----~~~----------------~----
200------~----~------+-~----~~--~~~r-~--~~------~----------~------+-----------------~~~-
150 __ ~~~------~--~----~~----~~+-~------------------------------------------------------~--
IOO-=--~---~~~--~~----~--=-~~~L---------------------------~---------------------------------
50~~==~--~~~~~~=-------~------------------------------------------------------

2_4 __ 6_8-10 ----,0-----30---- -4()-- -· -~----- -60-----70-----6082-8400-ANOS 

-MEDIA 

-MEDIANA FONTE: ESTUDO DE EVOWÇÁO DO PREÇO DE TERRENOS NO 
-- MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

SP 



TABELA 3.2 
Volume de Construções no Município de São Paulo 

Anos Are a construída índices NQ de prédios 
( m 2) 1932 = 100 licenciados ~ara 

construir) 

1970 6.820.773 2~200 21.375 

1971 9.944.729 3.207 17.359 

1972 12.481.779 4.026 20.864 

1973 . 9.524.087 3.072 13.864 

1974 6.120.573 1. 97 4 14.247 

1975 4.953.880 1.597 .14.213 

1976 4.938.552 1.593 15.512 

1977 4.818.781 1. 554 15.048 

1978 4.881.890 1. 574 13.329 

-1979 5.354.522 1.727 17.009 

1980 8.596.830 2.773 22.355 

1981 5.518.134 1.838 20.049 

1982 7.794.809 2.514 21 . 853 
/ 

1983 7.340.694 2.438 16.932 

1984 4.633.623 10.529 

1985 ----

Fonte: Anuário Estatístico 



O padr~o estrutural de forte intervenç~o estatal na e

conomia brasileira impÔs uma articulaç~o entre as de -

terminaç~es da pol{tica econ8mica e as opç~es entre as 

diferentes alternativas de investimento. Especialmente 

a partir de meados dos anos 60, quando, mais que nunca 

fica claro a tutela estatal na fixaç~o de preços,taxas 

(de juros e cambiais), indices de correção monetária, 

salários, etc. 

No inicio dos anos 60 revertem~oorendências de cres 

cimento que vigoram até ent~o, nos anos 50, num perio-

-do de expansao da economia.(l6) 

A taxa média de expansão do PIB cai a menos da metade 

do periodo anterior, e a si tuaç~o àe iní'laç~o crescente 

impunha a criaç~o de novos esquemas de liquidez e fi -

nanciamento e profundas reformas no sistema financeiro 

medidas que foram adotadas pelo regime autoritário ins 

tituido a partir de 1964. Os preços subiam vertiginosa 

mente, e n~o sendo um momento de grande agitação no 

me.rcado imobiliário, os preços de terrenos apresenta -

ram uma queda significativa até 1964, como se pode ver 

no Gráfico 3.2 

- , -Os primeiros sinais de recuperaçao da economia so vao 

surgir a partir de 1967, mas os preços de terreno no 

municipio de S~o Paulo já retomam a curva ascendente , 

e com muita força, desde 1965-66. Essa retomada dos 
- A • (16) .Uma excelente revisao da conjuntura econom1ca dos 

~ltim9s vinte anos pode ser encontrada no ira
balho de KANDIR,Antonio. A instabilidade do Nerca 
do Habitacional.Dissertaç~o d~ Mestrado apresenta 
da a UNICA1'·1P/ Economia, Dezembro , 1983. 
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preços de terrenos pode ser explicada, em parte pela 

substituiç~o, em 1963, da Lei do Inquilinato (17),pela 

nova lei que, embora mantendo o texto básico da ·prime!_ 

ra, permitia o reajuste dos aluguéis a Índices varia -

dos, e instituia a correç~o monetária nos aluguéis,pe

lo governo autoritário. 

É fundamental que sejam mencionadas a Lei 4595 de 

1964 que institui o Sistema Financeiro, e a Lei. da CoE 

reç;o Monetária, que introduzem o necessário estimulo 

~s aplicaç~es no mercado financeiro. 

Todos os referidos fatores, além da expectativa criada 

pela crise polÍtica de 1964, fizeram com que o capital 

acumulado durante o 
, 

pericdc anterior (ciclo 

expansivo 56/61), estivesse pronto para ser aplicado 

em setores que melhor remunerassem, com juros positi -

vos, o possuidor d6 recursos excedentes. 

A partir de 67 se ~nicia um perÍodo de expans~o que 

dura até 1973, o chamado perÍodo do "milagre 
A 

economi-

co". 

Os anos 67/68 trazem a retomada dos investimentos go 

vernamentais em grandes obras de construç~o civil, nas 

construç~es habitacionais, através do fortalecimento 

do BNH, e nos equipamentos pÚblicos urbanos (o 

de S~o Paulo, por exemplo). 

Metrô 

(17) A Lei do inquilinato congelava os aluguéis prati
camente desde 1950, o qué tinha efeitos devastado 
res sobre a construç~o e compra de imÓveis para 
alugar, ou seja, com a finalidade de obter rendi
mentos. 
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Os fatores acima mencionados, além da ampliação dos 

empregos urbanos, indicam um dos periodos mais dinâmi

cos dos negÓcios fundiários. 

A massa de capitais excedent~à procura de valorização 

se depara com um mercado financeiro pouco .· ~traente 
. , 

-ja que desde 1969 as taxas de juros vinham sendo 

submetidas a um rfgido controle, aliado à queda da Bol 

sa de Valores ém 1971- sendo portanto, canalizada com 

todo o vigor para os investimentos em terras e nos em 

preeendimentos imobiliários. 

A resultante disso -como se pode observar no Gráfico 

3.2- é a subida vertiginosa nos preços tGrrenos,cu-

jo pico encontra-se em 1976, quando se inicia um novo 

periodo de crise nesse mercado. 

Ainda durante o "boom" imobiliário, um conjunto de me-

didas importantes destinadas a facilitar a aquisiç<?.o 

de imÓveis pelo Sistema Financeiro da Habitação,contr! 

buiram como um todo para acentuar ainda mais a dinâmi

ca expansiva do mercado imobiliário. 

, 
Em são Paulo, foram construidos e vendidos, como nun-

ca, prédios de escritÓrios e conjuntos comerciais, lo-

calizados principalmente ao longo da Avenida Paulista, 

.num processo de consolidação dessa via como o corredor 
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de comércio e serviços (18) mais luxuoso da América La 

tina. Concomitantemente, surge a nova Faria Lima, como 

área de expansão para esses empreendimentos comerciais. 

Os preços desses terrenos (destinados a empreendimen

tos comerciais) se elevaram de tal forma que induziram 

os compradores, a uma expectativa de valorização das 

unidades prontas, tão grande quanto aquela sofrida p~ 

los terrenos. Mas o que ocorreu na realidade, foi bem 

diferente. O mercado não estava sendo dimensionado p~ 
, 

ra o usuario, mas segundo as disponibilidades dos in-

vestidores. 

O resultado desse ritmo febril de edificaçÕes, tanto 

comerciais quanto residenciaL:>, .fui vur um lado um sur 

to de verticalização da Cidade de são Paulo e por ou

tro, a expansão horizontal, incorporando mais e mais 

área rural ao ritmo da urbanização. 

Rapidamente, no entanto, essa situação começa a se in 

verter. O choque do petrÓleo em 1975, o recrudescimen

to dos indices inflacionários, a contenção de salários, 

o declinio do crescimento da produção e do emprego e o 

encarecimento do crédito, caracterizam o declinio do 

ritmo de expansão da economia. 

(18) Os poucos terrenos ainda disponiveis ao longo des 
se eixo foram comercializados em dÓlares, atingin 
do preços absurdamente altos, veja o caso do ter
reno adquirido pel~ Cit~bank em 1980 por aproxima 
damente US$ 6 milhoes/m . 
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• 

A nivel do mercado imobili~rio, logo os efeitos do 

crescimento vertiginoso dos preços e da crise econÔmi-

ca se fazem sentir: a limitação de crédito para cons 

truçÕes e de financiamento para terrenos resultaram na 

deterioração crescente do mercado imobili~rio, caiu a 

procura, e os estoques imobilizados se avolumaram, mui 

tas empresas incorporadoras pediram falência,indicando 

uma crise de grandes proporçÕes . 

... 
Em 1976, uma pequena recuperaçao se faz sentir, mas o 

aumento do ritmo de vendas se faz sentir através do p~ 

queno alivio no imenso estoque remanescente do "boom" 

de 1971. 

Outrossim, a partir de 1976, as taxas de juros furam 

liberadas e a elevação dessas taxas significou a inibi 

ção dos investimentos e dos gastos em geral, tornando 

mais dispendiosos os custos dos empréstimos destinados, 

eventualmente, a complementar a poupança aplicada nos 

investimentos imobili~rios. 

A elevação da taxa de juros fêz ainda com que as apli

caçÕes no mercado financeiro se tornassem mais atraen 

tes, atraindo para si boa parte das aplicaçÕes daque -

les, que antes investiam no mercado imobili~rio, em 

busca de rentabilidade maior para seu excedente,confir 

mando mais uma vez a tese de SAYAD. 

Também as aplicaçÕes na poupança foram prejudicadas 

pois muitos fizeram grandes retiradas, atraÍdos pelas 

melhore~ taxas de retorno do mercado de papéis e titu-

los financeiros, aumentando com isso o déficit 
, 

ja 
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grande - do SFH. Esse quadro se refletiu na existência 

de, disponibilidades menores para financiamentos imobi 

liários, situaçÕes de franca liquidez e portanto, uma 

enorme retração no mercado fundiário. 

Além disso, o setor imobiliário foi alvo preferencial 

do governo na sua atuação anti-inflacionária. A inadim 

plência atingiu n~o só os mutuáriosdo SFH, como as em

presas do setor. 

O ano de 1978 encontra a crise plenamente instalàda , 

complementada pelo fechamento do credito para unidades 

habitacionais usadas(l9), suspendendo de vez o giro do 

estoque existente. 

Os efeitos dessa profunda crise se fizeram sentir de 

fato até meados da década de 80, ainda que 1979 tives-

-se trazido a promessa de recuperaçao para o futuro. A 

reação que se esboçou no biênio 79-80 ficou restrita à 

"desova" do imenso estoque remanescente. 

.. 
Os sinais de melhoria, se.deveram principalmente are-

dução de 10% nos juros, além dó rebaixamento da renta

bilidade dos titulas pÚblicos, principalmente aqueles 

de curto prazo. 

O quadro das pollticas econ3micas em 1979 se caracteri 

zou, segundo SERRA(20), pela combinação de instrumen

(19)Eram consideradas unidades usadas aquelas com mais 
de seis meses de "Habite-se",mesmo que não tives -
sem sido nunca comercializadas. 

(20)Ver SERRA, José. Ciclos e mudanças estruturais na 
economia brasileira de apÓs-guerra, in Revista de 
Economia PolÍtica, vol. 2/2, nº 6, abril/junhol982 
São Paulo. 
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tos ortodoxos como inflação "corretiva" e maxi-desvalo 

rização do cruzeiro com outros de natureza heterodoxa 

-reforço dos controles de preços, tabelamento da taxa 

de juros, pol:i.tica monetária passiva, pré-fixação da 

correção monetária e cambial muito abaixo da inflação 

esperada, (e que as6endia a nfveis inimaginave~s), a

lém de reajuste de salário. O resultado, segundo o prQ 

prio José SERRA, foi explosivo. Na segunda metade de 

1980, a estratégia adotada passa a ser claramente or -

todoxa, trazendo como resultado a violenta contração e 

conÔmica que assola a primeira metade da década de 80. 

O efeito sobre o mercado imobiliário deste quadro re -

cessi vo, ·. foi uma queda dos preços, que durou até 1985, 

apesar de uma breve recuperação ter sido notada entre 

1980 e 82, quando os preços de terreno apresentam uma 

leve elevação, refletindo o clima de recuperação que 

tomou conta do setor em 1980. 

A recuperação prÓpriamente dita, somente se inicia no 

final de 85, e em 1986, pode-se assistir pela primeira 

vez nos Últimos quinze anos, a um "boom'' -não sÓ de e

levação·dos preços, mas também de novos investimentos, 

no setor da construção civil de modo geral, e dos em -

preendimentos imobiliários (residenciais e comerciais) 

' -semelhante, ao menos em intensidade, a retomada em 

1971- fruto da polÍtica econÔmica instituÍda pelo Pla

no Cruzado apartir de 28 de fevereiro de 1986, em que 

desativada a correção monetária, deixam de ser interes 

santes as aplicaçÕes no mercado finance.iro. 

Os desdobramentos desse novo surto só poder~o ser reco 
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nhecidos daqui a algum tetnpo, mas os preços de terre -

nos no f·1unicipio de são Paulo sem dÚvida, atingiram ni_ 

veis altamente especulativos, que certamente exigirao 

novamente uma intervenção, já que esta situação produz 

uma tal elevação nos preços dos produtos finais (prin

cipalmente da habitação), que os torna imposs!veis de 

serem adquiridos pela maioria dos assalariados urbmos. 
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C A P Í- T U L O : IV : 

DINAMICA IHOBILIÁRIA E O INVESTIMENTO PÚBLICO 

4.1 O Investimento PÚblico 

4.2 O .Mercado Imobili~r~o 

4.3 Acessibilidade e Estrutura Urbana 



CAPÍTULO IV:. A DINÂMICA IMOBILIÁRIA E O INVESTIMENTO 

PÚBLICO 

~ 

Para a compreensao do comportamento diferencial, dos ·preços 

de terrenos no espaço urbano são necessários alguns cortes.No 

item anterior foram enfocadas as correntes teÓricas que se 
, 

ocupam em enquadrar e categorizar o assunto, e ja se referen-

ciou a dinâmica do comportamento imobiliário à conjuntura ma 
A ' cro-econom1ca. 

O corte analitico que se procura agora, considera a escala e 

conÔmica da cidade como determinante das po::encialidades de u 

tilização do espaço e as demandas de localização presentes a 

cada momento do de~envolvimento urbano, condicionadas 

intervenç~es da iniciativaf p~blica. 

pelas 

MILTON SANTOS (1) indica claramente esse comportamento,quando 

afirma que: 

"A economia pol:Í.tica da cidade supÕe o jogo das forças de mer 
cado mais a regulação pelo poder p~blico. Este tanto pode 

·agir como um freio, como ser um motor •.. 

Quanto às populaç~es, é verdade que o jogo de mercado faz de 
las o objeto de fluxos centr:Í.petos e centrifugas .•• 

A cada momento operam--se redistribuiç~es de pessoas e empre 
gos, de atividades e de fluxos, que são também, - redistribui
ç~es de valor. 

Desse modo, tudo o que acontece, sejam em qual for o pedaço 
da aglomeração, não limita os seus efeitos ao lugar, mas os 
estende à cidade como um todo" 

(1) Ver Santos, Milton. Tradição, modernidade e cultura na 
cidade grande. in Revista Espaço & Debates nº 17, Ano VI, 
1986, pp. 108~109. 
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Essas intervenç~es da iniciativa p~blica (2) estio expres~as 

na oferta de infra-estrutura (aqui entendida como rede de 
, 
a 

gua,. luz, .. esgoto, pavimentaçio e iluminação p~blica), ·de equ!_ 

parnentos sociais (sa~de, educação, lazer), de acessibilidade 

(transporte e sistema viário) e finalmente pelas determinan -

tes de caráter normativo das áreas edificadas. 

4.1 O INVESTIMENTO PÚBLICO 

O conjunto destas.intervenç~es ~que define a distri

buição da ocupaçio e o grau de urbanização do espaço. 

Procur'ou-se abordar d~ modo mais especifico a questão 

da acessibilidade e da legislaçio de uso e ocupação,da -
da a dificuldade de isolar a influência dos demais f.§:. 

tores [)Obre o comporta.Jnento diferencial dos pr·eços •. 

Visto de modo geral, podemos dizer que a relaçã.o entre 

mercado de terras e o processo de estruturaç~o das ci 

dades ~ decorrente, por um lado, das imperfeiç~es do 

funcionamento desse mercado, e por outro, da determin~ 

çio dos preços fundiários pela apropriação de economi

as externas geradas sobretudo pelo poder p~blico atra 

v~s dos investimentos que, por sua vez, configuram um 

espaço urbano segregado segundo o poder de compra dos 

usuários desses beneficios. 

(2} Cabe lembrar que tamb~m existe o investimento realizado 
por particulares em loteamentos ou na incorporaçio de no 
vas áreas de urbanização, como sendo também formas de con 
ferir valorização ~ terra 
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Examinando a atuação do Estado no tocante ao , investi-

mento urbano, essa se reveste de uma caracterização 

marcadamente polÍtica, ou seja, não sendo a ação uma 

tarefa natural, ela é sim uma relaç~o de compromisso 

ou de forças, entre o Estado e os diferentes segmentos 

de classe e dos interesses a cada momento. Tais in te 

resses poderiam ser agrupados, grosso modo, em dois 

segmentos: os grupos sociais que chamaremos, para efei 

t·os de distinção ,de usuários dos equipamentos, e· os se 

tores do capital que executam esses serviços• 

Assim, enquanto os primeiros se satisfazem com o aten 

dimento às suas necessidades mais imediatas, os segun 

dos tendem a pressionar o Estado no sentido de tornar 

mais complexos tecnologicamente' -por·taüto mais caros -:

os projetos dos quais são encarregados, .criando eventu 

almente não só um confronto de interesse$,mas também 

dificuldades e demor·a no atendimento das 

çÕes dos usuários. Um outro efeito dessa 

reivindica 

contradição 

reflete-se claramente no espaço urbano, através da se

gregação espacial da habitação. Tomemos com exemplo o 

caso do Metrô, um meio de transporte de massas e, por 

tanto, reivindicação básica das classes de renda mais 
, 

baixas. Uma vez implantado, o que se pode observar e a 

expulsão dessa população para áreas mais distantes e 

pouco equipadas, já que estas não podem arcar com os 

custos e a valorização·dos terrenos decorrentes da im

plantação desse equipamento. 

Acrescente-se também que, se as açÕes do Estado em um 

dado perÍodo acabam tendo impactos sobre a -segregaçao 

residencial, esta por sua vez tem implicaçÕes importa!! 
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.... ,.. . , . ; . 
tes na· futura. distribuiçao dos beneficios liquides dos in 

vestimentas do Estado(3), ou atingindo os benefÍci~rios 

· de forma dire'ta ou in.direta, ou inclusive por um irnpac-

to negativo ~obre a valorizaçio de certas ~reas. 

Se, por um lado, o estudo 'contempla a oferta de equipa

mentos pÚbliccs corno fator de impacto no valor imobili~

rio, nio se·pode esquecer de mencionar os demais fato

res decorrentes da atuaçio do Estado, tais corno: o con

trole legal do ~so da terra e a polÍtica fiscal e tribu 

t~ria local, que se acham refletidos nas rendas do sã-

lo, além da polÍtica do Banco Nacional de Habitaçio 

(BNH). Esta através do sistema de financiamento da ha

bitaçio, contribuiu em determinados perÍodos para o a-
, 

densamente de certas areas. 

Retornando a questio do impacto da infra-estrutura sobre 

o contexto urbano, o documento da CEPAM rnani::'esta que : 

(3) Esta concepçio é desenvolvida num trabalho de 

..... 

VETTER, D.M. e MASSENA, R.M.R. - " Quem se apropria 
dos benefÍcios lÍquidós dos investimentos do Estado 
em Infraestrutura Urbana? Urna teoria de causaçio 
circular" in Solo Urbano - TÓpicos sobre uso· da ter 
ra, vol. Debates Urbanos nº ·1, org. L.A. Machado da 
Silva Zahar, Rio de Janeiro, 1982. 

A apropriaçio dos benefÍcios por determinada classe 
.de·renda atrai os novos investimentos desse Estado, 
para si, urna vez que a segregaçio gerada liquifica 
altas concentraç3es espaciais de poder ~con3rnico, e 
por conseguinte também polÍtico. 
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" A provisão de equipamentos de infra-estrutura e mes- · 
mo daqueles de caráter super-estrutural, no contexto, 
urbano, é em geral espacialmente diferenciada,criando 
diferenciais de custo, sejam eles de construtibilida
de, locacionais,de produção ou de operação, ou ainda 
de consumo final. são esses custos que em Última ins
tância modelam os usos do solo na cidade e, conseque!! 
temente, o valor de maior rentabilidade de cada .pro
priedade imobiliária" (5). 

, 
Segundo a mesma fonte, cada atividade e atraida para d~ 

terminado sitio, em funç~o de usos especializados que , 

ai se localizam. Assim, um banco deverá se localizar 

junto a uma zona de movimento comercial e de serviços , 

que por sua vez necessita estar prÓxima a um corredor , 

de transportes coletivos. Excetuam-se certos Shopping 

Centers, que hoje atendem a populaç6es dotadas de veicu 

los privados, que se situam então prÓximos a entronca -

mentos do sistema viário. 

Desse modo, tem-se como resultado a valorização da ter

ra pela incorporação dos efeitos Úteis da aglomeração , 

advindos do dinamismo da economia urbana. E o responsa

vel, em sua maior parte, pela disseminação desses efei

tos Úteis em todas as direçÕes da malha urbana é o sis

tema de transportes. 

Em áreas dotadas de uma rede homogênea de equipamentos, 

e infra-estrutura, outras variáveis são agregadas: ame

nidades fisicas( qualidade do ar e climáticas), ameni

dades sociais( status sÓcio-econ6mico ) e proximidade a 

sub-centros polarizadores de comércio e serviços, além do 

( 5) Veja Fundação Prefeito Faria Lima (CEPAM): Pesqu.!_ 

sobre o problema fundiário urbano, são Paulo, 1983 
6 vols. - vol. I, p. 35. 
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.: ; 

prÓprio custo de reproduç~o das atividades, corno deter

minantes dos valores conferidos à terra. 

Deve-se, entretanto ,mencionar que assim corno Qcorre a valo 

rização, uma desváiorização, ou perda de· valor sob.. o impacto 

de·de,terminado equii=ammto·~ também possivel. Nesse senti

do, é muito presente o caso dos imÓveis situados ao lon 

go do:: elevado,/ Costa e Silva, vulgarmente conhecido co 

mo Minhocão, que já era urna área em processo de degrad~· 

ção -como o-é boa parte do centro da .cidade de São Pau

lo- mas cuja decadência foi, sem dÚvida, acelerada pela 

construção desse complexo viário que simplesmente inva

de· as moradias situadas nos prédios imediatamente conti 

guos. 

Se de um lado, o referido complexo viário, provocou um 

impacto negativo precisamente localizado, trouxe de ou

tro, através da melhoria de acessibilidade que promove, 

a valorizaç~o para os bairros situados no seu extremo 

Lapa, Perdizes e Barra Funda. Acreditamos que o prÓprio 

Metrô - e este é um aspecto importante a ser examinado-

traz um impacto negativo durante a sua construção e rnes 

mo depois de pronto,sobre as áreas lindeiras(no 

desta ser em superficie). 

caso 

Vista de outro ângulo, a questão da apropriação dos be

neficios gerados pelo-investimento pÚblico, pode aca

bar se tornando mais um Ônus do que um beneficio. O in 

vestirnent6 é feito pelo Estado com recursos advindos di 

reta ou indiretamente da comunidade através da arrecada 

ção de taxas e impostos. Entretanto, esse investimento, 

acaba por ser remunerado umá segunda vez, quando a pip_!:! 

laçio paga a valorizaçio incorporada pela terra ou pelo 
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imÓvel, ou ainda pelo aumento dos custos dos serviços 

necess~rios ao .atendimento das ~reas cada vez mais dis-

persas e distantes. 

... ,. 
Desse fato resulta, nao so o aumento dos custos de urba 

nização para o poder pÚblico,provocado pelo .processo de 

periferização, mas também o estimulo à aquisição e re -

tenção de terras pelos propriit~rios, na expectativa de 

se aproximarem do valor gerado pelo investimento em su

as terras. 

A retenção para especulação e a apropriação do valor ge 

rados pelo investimento em equipamentos são fatos decor 

rentes da ação do Estado no urbano. c.omo não é nosso ob 

jetivo nos deter mais longamente_sobre essa questão,mas 

apenas apont~-la, recomendamos aos interessados no tema 

buscarem na pesquisa do CEPAI-1( 1983) o;:; .ct:sumos biblio

gr~ficos, bem como os diferentes enfoques adotados por 

v~rios autores. 

4.2 O Mercado Imobili~rio 

Na relação entre estruturação do espaço urbano e merca

do de terras, ganha particular importância o estudo do 

processo de produção e distribuição dos terrenos e imÓ

veis, através da identificação dos· agentes que operam , 

nesse setor e as relações que estabelecem. 

Segundo Granelle, "convém assegurar constantemente a· 
transformação do bem patrimonial terreno em uma mercadQ 
ria integrada no ciclo de reprodução do capital"(7) 

(7)Granelle, Jean Jaques. La valeur du sol urbain et 
la proprieté founciere, in La Recherche Urbaine Nº 
12, Paris. Mowton, 1975, p. 11. 
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Para que isso ocorra, é necessário que a parcela em 

questão incorpore, além da realização do valor poten -

cial, a expectativa de valorização futura do terreno. 

-Dessa forma, os promotores procurarao atingir o maior 

lucro-ou sobre lucro, como querem alguns-através das condi 

çÕes mais· complexas que lhes permi tâ.m c:bter maior preço· 

·No entanto, para compreender o mecanismo de formação 

dos preços é necessário observar duas condicionantes: 

a) Os preços de venda se enquadram em diferentes cate

gorias de 11 submercados" (8) 

b) A cada terreno corresponde um elenco de fatores, 

uma hierarquia de usos ·e uma função de localização, 

e que segundo LIPIETZ(9), se traduzem na Divisão 

Social e Econ3mica do Espaço. Este é o efeito espa 

cial da prática dos agentes, e reflete o efeito 

composto das inetincias polÍtica ·, econ3mica e ide 

olÓgica, não sendo por isso redutÍvel a um modelo 

mecanicista. 

O elenco de fatores pode ser agrupado em três grandes 

conjuntos: 

(8) Essas categorias de " submercados" se referem a um 
conjunto de atributos de caráter locacional, nor 
matívo, e da destinaçio de uso que inserem cada 
parcela de terreno numa categoria estratificada , 
formando um gradiente de preços especÍficos a ca
da· submercado. Assim, um terreno destinado à habi
tação popular localizado num bairro periférico 1 tem 
certamente um valor diferente ( e portanto, um pre 
ço diferente) de um terreno situado na Avenida Pa~ 
lista destinado ao uso comercial ou de serviços, e 
tais valores e preços não podem, evidentemente,ser 
comparados sem a devida categorizaçio. 

( 9) A respeito. ver . Lipietz .A ·Le tribut founcier urba -
in. Paris, Maspero, 1974. 
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1. fatores de micro-localizaçio : dependentes das 

condiçÕes de meio ambiente( natural ou construi

do)que determinan a qualidade da parcela em ques 

t~o e que via desde as condiçÕes topográficas do 

sitio (interna ao lote e circundante) , até o mi 

croclima, meio ambiente natural, vizinhança e ou 

tros; 

2. fatores de macro-localizaçio: a relaçio do ponto 

com os demais que exercem polarizaçio (isto sig-
. . 

nifica acessibilidade e distância ao centro ou 

sub-centros),as possibilidades de edificaçio(de

terminaçÕes legais de edificaç~o,normas urbanís

ticas, zoneamento, gabaritos e coeficientes de 

aproveitamento), os serviços de infra- estrutura 

(agua, esgoto, sistema viário, etc.), e os equi

pamentos sociais de uso coletivo(escolas, hospi

tais, serviços pÚblicos) ; 

' 3. fatores gerais: que se articulam a conjuntura e-

con3mica e social do conjunto da cidade, tais co 

' mo oferta de terrenos, sistema de acesso a pro -

priedade e estrutura fundiária, estratificaçio 

social e determinaçÕes macro-econ3micas, que sio 

formas que assume a segregaçio espacial. 

PoderÍamos resumir as colocaçÕes acima, apontando a 

tendência do solo de ser ocupado pelas atividades que 

mais podem pagar pelo seu uso, capacidade esta determi 

nada pela localizaçio que significa o acesso aos efei

tos Úteis da aglomeração. 
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.i 

A fim de traçar o perfil dos agentes (ou atores) dessa 

Divisão Social e EconÔmica do Espaço, caracterizou-se, 

grosso modo, o propr.ietário capitalista, c9mo aquele 

para quem a terra é suporte de valorização de um capi

tal, regulado pela rentabilidade do capital no uso atu 

ale futuro do solo. Essa categoria.de proprietário ca 

pitalista pode ser subdividido em : 

-Mercado Usuário: representado pelos adquirentes de u

nidades ( residenciais ou não) para uso pr6prio. 

-Mercado Investidor:compradores que realizam investi

mento como reserva de valor com interesse seja de lo

car os imÓveis, seja de simplesmente aplicar poupan -

ça, ou revender futuramente,incorporandoQ sobre-lucro 

advindo da localização. 

Devemos ainda destacar nessa categoria: 

. o capital incorporador, que irá desenvolver o valor 

através da construç~o, reproduzindo várias vezes a 

superflcie do terreno, e finalmente, 

• o capital financeiro e bancário, que se utiliza do 

investimento em terras como forma de circulação e 

aplicação alternativas desse cap~tal, ou' como supor 

te para o capital incorporador. 

Finalmente, não podemos esquecer de um ator/agente, a

inda que de forma indireta, que é o Estado, através da 

sua ação de investimento; normatização/regulação, tri

butação e, às vezes, até intervindo diretamente atra -

vés da fixação das regras do jogo imobiliário e da pro 

priedade fundiária. 
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Ao examinar em especial o comportamento do mercado im~ 

biliário em são Paulo, através do depoimento de alguns 
, ' 

"experts" nessa area,constatou-se o.seguinte:HANI RI-

CARDO'BARBARA(lO)afirma que o equilÍbrio de mercado· se 

apoia sobre o binÔmio oferta/procura sobre o qual atu~ 

am variáveis mercadolÓgicas de duas. naturezas: 

-Controláveis: variáveis sobre as quais as empresas po 

dem exercer influência, tais como: preço, produto,dis 

tribuição, promoção de vendas, etc. 

~Incontroláveis: variáveis que podem ser apenas avali~ 

das mas n~o controladas, como: legislação, economia , 

comportamento, polÍtica, entre outras. 

Afirmação semelhante nos faz POMPÉIA(ll), quando diz 

que os mecanismos do mercado imobiliário ( considerado 

como o conjunto de fatores intervenientes na valoriza-

ção de u~ terreno ou imÓvel) -sao~ no seu conjunto, in-

controláveis. As chances são de 1 x 1 ( dai também, na 

sua opinião, as chances de lucro devem ser de 1 x 1) , 

e o modo de diminuir o risco é aprimorar a informação, 

através dos estudos de caráter estatístico. 

(lO) Barbara, Hani Ricardo. Mercado Imobiliário-compoE 
tamento e reflexos. Documento elaborado para o S~ 
minário Localização Residencial, promovido pela, 
PLANASA S/A, setembro de 1977, são Paulo. 

(11) Pompéia, Luiz Antonio, Presidente da Empresa Bra
sileira de Estudos de PatrimÔnio - EMBRAES~, em 
entrevista a nós concedida em outubro de 1986. 
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... 
Ainda segundo BARBARA{l2), as pressoes mais significa-

tivas sobre o mercado de terrenos, que provocam eleva

ç~o ou baixa nos preços s~o: 

- Demanda crescente; 

Índices de utilizaç~o do terreno {os mais rent~veis, 

s~o aqueles que permitem a utilizaç~o quatro ou seis 
I' 

. vezes a area do terreno) ; 

Lei de Uso e Ocupaç~o do Solo; 

CÓdigo de Edificaç9es e Legislação sobre Loteamentos·. 

J~ para POMPtiA, em primeiro lugar, c9mparecem como de 

terminantes os estimules advindo das regras macro-eco

n3micas, dado o baixo grau de liquidez do mercado imo

biliário,que apresenta reaçÕes mais lentas que outros 

mercados (de valores e mercadorias), configurando ci

clos de aproximadamente 10 anos cada. 

, 
"Enquanto a Bolsa de Valores reagiu imediatamente a 
instituição do Plano Cruzado ( 28 de fevereiro de 

- -- -- · 1986), iniciando expressiva alta, só a partir de maio 
/ junho é que começou a se manifestar a alta surpreeg 
G.énte (tanto em valor como em movimento ct·e negÓcios)do 
mercado imobili~rio". ( 13) • 

Desse modo, para POMPÉIA, o papel dos investimentos p~ 

blicos, regulamentação de uso do solo e outras variá -

veis, apresentam-se em segundo lugar, como fatores in

tervenientes no preço de terras 'em são Paulo. Esia po 

(12) Barbara, Hani Ricardo. Mercado Imobili~rio - com 
portamento e reflexos, setembro de 1977. 

( 13) '.i'ranscri to da entrevista de Luiz Antonio Pompéia, 
out./86. 
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siç~o reforça as id~ias expostas no capitulo III desse 

trabalho, onde s~o abordados os fatores relacionados , 

aos ciclos econ8rnicos. 

Assim~ elementos corno o Metr8 hoje ( o que n~o signif~ 

ca que essa si tuaç~o permaneça no f.uturo) , têm urna in

terferência restrita ao nivel local sobre o valor dos 

terrenos situados no seu entorno. Na verdade, essa in-

terferência existe, mas é de dificil percepç~o já .que 

apresenta amalgamada no conjunto dos efeitos 

vários fatores. Com a ampliaç~o gradativa da rede 

transporte de massas, vamos assistir cada vez mais 

se 

dos 

de 

' a 

disseminação desses efeitos no desenvolvimento urbano, 

fen8rneno que deverá ser mais analisado. 

BARBARA tamb~rn concorda com a necessidade de estudos 

mais aprofundados quando afirma que "~ imperioso que 

se desenvolva um s~sterna imobiliário que coloque em 

consonância a estrutura de valores envolvidos no setor 

em cada regi~o - faixas de renda, custos,disponibilid~ 

de de recursos - com a dinâmica da expansão urba-

na{ 14) • 

Não podemos deixar de mencionar um outro fato, resul -

tante da ação dos agentes imobiliários na dinâmica ur

bana, fruto da combinação de dois fatorês: áreas da 

cidade·,. bem equipadas, mas que apresentam pequenos es

toques de terrenos ainda vagos, onde os incorporadores 

trabalham com um mercado de terras residual, altamente 

(14) Barbari, Hani Ricardo ( 1977 ), op. cit. 
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especulado e inflacionado~ern contraposição à oferta de 

terrenos em quantidade que ocorre em áreas mais perifé 

ricas, ainda não suficientemente equipadas. 

Esta dicotomia faz com que o setor imobiliário procure 

preparar novas áreas "nobres" pressionando portanto o 

poder pÚblico no sentido de que este promova interven

çÕes que tornem essas áreas atraentes. Um dos requisi

tos mais exigidos para elevar o "status" ou o chamado, 

"grau de satisfação" de certas áreas, é a acessibilida 

de, seguida de perto pelo saneamento básico e logo a

pÓs pelo equipamento pÚblico. 

É ai que se manifesta com toda a clareza a relação rner 

cado imobiliário X ivestirnento pÚblico, corno veremos a 

seguir no breve resumo cronolÓgico que faremos dos 

principais eventos relacionando investimento pÚblico, 

na forma de sistemas de transportes e sistema 

principal, com a dinâmica de expansão urbana. 

4.3 ACESSIBILIDADE E ESTRUTURA URBANA 

viário 

O processo descontínuo de expansão da mancha urbaniza

da é tÍpico da Cidade de são Paulo. Este padrão aumen

ta as distâncias, encarece os investimentos, eleva CU.ê_ 

tos de manutenção e reduz o aproveitamento dos equipa~ 

mentos existentes. O poder de decisio da população de 

se estabelecer aqui ou acolá, é condicionada peio seu 

·nivel de renda, que vai determinar o padrão de servi -

ços que lhes seja acessÍvel. Para as empresas, a deci 

são locacional é determinada pelos locais que melhor 

lhes proporcionem os beneficios da aglomeração e da 
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concentração de serviços. 

De todo modo, os elementos básicos que podemos consid~ 

rar como estruturadores do espaço urbano, são o siste-

ma viário e de transportes, e o acesso à propriedade 

privada do solo. 

Ho caso,remontando a algumas décadas atrás, a ferrovia 

contou como um elemento estruturador do espaço urbano 

e foi responsável pela estrutura rádio-concêntrica da 

região metropolitana. Contemplou ao mesmo tempo, a 

atividade industrial e a população operária, definindo 

basicamente o eixo Leste-Oeste (Central do Brasil e·so 

rocabana) e o eixo Sudoeste, como saida para Santos 

( a são P8J.Jlo Railway ) . Estes eixos determinam a ocu-

pação do vale do Tamanduatei, do Tietê, além dos 
, 

nu-

cleos antigos de Santo Amaro, Pinheiros, Itaim, Guaru-

lhos e outros. 

"Ao servir de sustentáculo à urbanização, a ferrovia , 
induz uma ocupação descontinua do centro para a peri
feria, através de um processo de nucleação, implican
do em grandes vazios ao longo de suas margens, e uma 
atração maior em torno das estaçÕes, sejam as centra
is~ sejam as mais distantes, definindo assim um pro -
de suburbanização constante (15). · 

A ferrovia, apesar de atuar em parte, como transporte 

suburbano, pode ser considerada pioneira, e complemen

tando o sistema, temos o bonde que promoveu a integra

ção do Centro com os bairros residenci~is de classe mé 

(15) Cardoso 1 Maria Cecilia. O Metr~ ~a urbanização 

de são Paulo,Tese de mestrado apresentada à.FAU/ 
USP, São Paulo, 1983. 
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-dia e alta, nao atendidos pela ferrovia, serviu a no-

vos loteamentos, como os da Cia. City, impulsionou as 

vendas através das vantagens adivindas da melhoria de 

acessibilidade, associando assim, transporte e valori

zação do solo. 

- , Deve ser dito que nao soros bairros de classe alta ser 

via o bonde. Também bairros marcadamente operários co

mo Pinheiros, Penha, Brás, Lapa, Santana e Ipiranga 

além de Santo Amaro, eram servidos por esse tipo de 

transporte. 

Posteriormente, com a entrada em cena dos 8nibus. esse 

esquema foi reforçado, já que sua mobilidade caracte -

ristica (ao contrário da rigidez dos transportes sobre 

trilhos), permitia a integração com todos os outros mQ 

dos de transporte, e aumentava a acessibilidade, a-

partir de um investimento incial bastante b~ixo. 

" O Centro de são Paulo é realmente um centro geo-
métrico, e não apenas o ponto de converg~ncia do co
mércio, bancos e escrit6rios. Este fator de valoriza
ção vai aumentar sua influ~ncia em vista das dificul
dades da circulação urbana, dificilima, devido à es -
trutura defeituosa da Cidade. Prev~-se que tal situa
ção atinja o seu 'clímax' quando a-Light deixar o ser 
viço de bondes em 1942. P~ses motivos -centripetismo 
e circulação defeituosa- vêm determinando também com 
a valorização dos terrenos, a construção de grandes 

.edificios no Centro. De passagem, podemos acentuar as 
probabilidades de alta de preços de terrenos na Área 
Central, principalmente dentro dos 3 pr6ximos a
nos". (16). 

(16) Mendes Caldeira, Nelson. A propriedade urbana em 
São Paulo. s;o Paulo mimeo. 1940. 
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A c i taç~o deste trecho do Dr. f'.1ENDES CALDEIRA é bastan 

te adequada pará ilustrar o fato de que já no inicio , 

da década de 40, antes mesmo da Segunda Guerra, esboç~ 

vam-se as tendências da estrutura urbana· e valorização 

resultantes da circulaç~o. como condicionante básica. 

A área Central hoje, na verdade expandida em relação , 

àquela do periodo citado, atinge preços astronÔmicos 

devido à sua localização evidentemente privilegiada. 

Outros fatores como a escassez de terrenos vagos, e a 

polarização de comércio e serviços, contribuem para es 

tes ni.veis de valores comprovando este fato. Recente -

mente um exemplo polêmico, expresso na ampla discussão 

sobre a renovação urbana do centro(área de Santa Ifi -

gênia), fru"to exatamente da escassez de terrenos vagos 

em áreas bem equipadas no que se refere a transportes, 
' 

e infra-estrutura. Estas áreas exercem uma atração pa

ra fins de incorporaç~o, principalmente para empreen -

dimentos comerciais e de serviços, mas com utilização, 

do potencial de ocupação bastante mais intenso do que 
, 

o atual. O adensamento permitiria rentabilizar ao ma-

ximo o valor real alcançado por essas áreas no mercado 

valor este situado muito al~m do seu valor potencial. 

No entanto, o transporte via Ônibus e automóvel contri 

buem enormemente para ampliar a urbanização em direção 

à periferia, promovendo a periferização das classes de 

renda mais baixa, além da urbanização dispersa e rare

feita, dado que o transporte como indutor da valoriza

ção, promove loteamentos cada vez mais distantes. 
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, 
As classes de renda mais altas, conservam-se proxirnas, 

ao centro principal, e aos sub-centros. Eventualmente 

podem ocorrer assentos de classes de renda alta em 

bairros long:f.nquos, corno os situados às margens da Gua 

rapiranga, ou de algumas Rodovias, corno Raposo Tavares 

e Ca~lo Branco. Este fato demonstra que para essa P2. 

pulaç~o, o sistern~ vi~rio ~ mais importante que o 

transporte coletivo, urna vez que esta classe utiliza , 

basicamente, o automóvel corno meio de transporte, con

tribuindo para a configuração do espaço f:f.sico, subur

banizando, adensando , verticalizando e incorporando 

novos loteamentos em ~reas rurais que rapidamente pas

sam a urbanas. 

Acrescente-se ainda que pelas suas préprias caracteris 

ticas, a presença do automÓvel representa urna demanda, 

de ~rea construida( edificaçÕes para estacionamentos e 

sistema v~~rio) cada vez maior, refletindo as desvan 

tagens da aglomeraçio. 

Situando a intervenção do Estado no urbano, atrav~s do 

investimento pÚblico, os anos 60 e 70 são marcados pe

la intervençio estatal naformulaçio de pol:f.ticas de 

expansão a n:f.vel federal, ao contr~rio do per:f.odo ante 

rior, onde as decisÕes de intervenção estavam mais re~ 

tritas ~ politica lorial, entendidas corno aquelas situa 

das nos n!veis municipal e estadual. 

Esta mudança ~ justificada pelo car~ter marcadamente , 

centralizador do Governo Federal apÓs a Revolução de 

1964, e revela uma maior preocupação com a necessidade 

de uma politica nacional, visando a racionalização dos 
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investimentos, tanto pÚblicos como privados, já vistos 

no item anterior, quando se examinou a evoluç~o da con 
A • juntura econom1ca. 

Neste quadro, o BNH desempenhou um papel preponderante 

na indqstria urbana, através de sua polÍtica de finan

ciamento a longo prazo, mobilizando tanto o setor pÚ -
, -blico -na forma de empresas de economia mista e orgê?-OS , 

estatais-como o setor privado- as empresas de engenha

ria e planejamento, bem como grandes empreiteiras, as

sumindo um papel importante na geração de empregos. Es 

te processo será também responsavel pelo surgimento de 

uma série de agentes intermediários ligados ao setor 

imobiliário e bancário, tais como financeiras, escri -

t6rios de corretagem, etc. 

A nivel espacial, os reflexos ~esse surto aparecem na 

expansão, adensamento e verticalização de determinadas 
, 
areas da cidade, como a Avenida Paulista, a Avenida 

Faria Lima, os bairros do Itaim,Moema,Jardins, Cerquei 

ra cesar, além de Pinheiros, Perdizes, Santana e Vila 

Mariana (como demonstra a tabela 4.1 ). 

A instituição da legislaç~o de Uso e Ocupação do Solo 

(lei nº 7.805/72), aprovada em 1972 na gestão de 

Figueiredo Ferraz(l7), não s6 consolidou, como ativou 

esse processo. Esta legislação veio estabelecer normas 

e restriçÕes ao parcelame-nto e ocupação do solo, di vi-

(17) O Prefeito Figueiredo Ferraz ( gestão de 1971 a 
1973) é o autor da .famosa frase " são Paulo preci 
sa parar", se .. referindo ao crescimento ca6tico e 
desordenado, além de intenso, da cidade. 



TABELA f.l 
Valorização da Terra Urbana no Município de São Paulo 

Are as Alto da Boa Perdizes Indianópo Cerquei r a Marginais Alamedas Jardins Itaim Vila libera 
Ano Vista (%) (%) lis (%) - Cesar (%) (%) (%) (%) (%) ·binha (%) -

1969-70 26 11 33 39 1 13 45 54 

1.970-71 21 36 5 - 8 102 15 25 18 15 

1971-72 2 4 - 18 66 25 5 40 21 - 2 

1972-73 37 47 58 12 38 6 8 51 133 
r 
i 

1973-74 . 55 40 53 54 61 .. 27 - 11 --.47-

1974-75 5 7 60 3 11 91 35 82. 3 

1975-76 11 15 6 2 4 23 17 1 9 

Fontes: EMBRAESP, 1972/1976 
·Jornal "0 Estado de São Paulo, 1969/1971 
"0 Mercado Fundiário no Município de São Paulo". COGEP/PMSP, dezembro/1976. ., 



dindo a .cidade em zonas de uso, causando um forte im

pacto no mercado imobiliário, em franca expans~o. Res

tringindo a instalaç~o de industrias,em dete~minadas ~ 

reas -"empurrando-as" para fora da mancha urbana- e in

centivando a verticalizaç~o eo adensamento em outras , 

este "zoneamento" contribuiu para promover uma acentua 

da elevaç~o nos preços de terrenos das áreas centrais, 

e centros de bairros, onde o coeficiente de aproveita

mento era alto. 

A seguir é apresentado um breve quadro histÓrico dos 

Planos e Projetos de Investimento em transport~pÚbli

cos e sistema viário, que contribuiram para conduzir a 

estrutura urbana ao seu estágio atual, além de terem 

sido precursores da implantaç~o do sl~t~ma de Metr; na 

Cidade de S~o Paulo. 

- 1927: Foi elaborado pela I.;jght um plano de melhoria 

do transporte como um todo através da integraç~o e 

complementaç~o da rede bonde-Ônibus. É interessante 

·notar que esse plano, já .. propunha uma linha subterrâ

nea em forma de U, entre a várzea do Carmo(hoje Par

que D. Pedro) e o Largo Paissandu. No entanto, o 

Plano n~o chegou a ser implementado, cabendo ao Ôni

bus a supremacia no confronto entre os dois modos de 

transporte, 

Uma proposta complementar, também n~o implementada , 

foi a da substituiç~o do "Tramway" da Cantareira por. 

uma linha metropolitana, integrada à linha da Light 

junto ao Mercado Central, incluindo-se a previs~o de 

um ramal até Guarulhos. 
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- 1929/1930: É apresentado o· Plano de Avenidas,de aut~ 

-ria de Prestes Maia, que transferia a preocupaçao pa 

ra o sistema viário como um todo. O plano propunha 

um sistema radio - concêntrico de vias hierarquiza -

das que deveria racionalizar o sistema de circulação 

viária da cidade. Esse sistema viário deveria servir 

de eixo indutor à organizaç~o fisica e ~ urbanização 

servindo servindo de suporte ao Plano Diretor, orien 

tado para o transporte pÚblico (Ônibus) e para o 

transporte privado (automÓvel), em substituição aos 

bondes, já nessa ~poca, infelizmente, considerados , 

obsoletos e inoperantes (18) 

O plano previa, ainda, conex6es com o sistema ferro

viário e com o futuro metropolitano. 

O plano foi implementado parcia.lmentP.: prj ncj pe.lmen

te na Área Central (Av. S~o Luiz, Viadutos Jacarei , 

9 de julho, Praça Jo~o f.iendes, Avenidas Ipiranga , 

Prestes Haia/9 de Julho/23 de Maio), e alguns bair

ros, atingidos pelas radiais e perimetrais, at~ o 

fim da administração de Prestes Maia em 1945. 

No que se refere ao desenvolyimento urbano, este 

ocorreu de modo intenso, por~m não ordenado como se 

pretendia, principalmente nas zonas lindeiras aos ei 

xos viários - que naturalmente sofreram rápida valo

rização e densificação- simplesmente porque não fo

ram previstas um conjunto de normas e regulamentação 

da ocupaç~o que evitassem a saturaç~o das áreas con

tidas no Anel Central e de Irrradiação. 

(18) Hoje, todos, planejadores e cidadãos, lamentamos, 
e sentimos as conseqüências na pele, das opçÕes 
tecnolÓgicas "de vanguarda", que atendem a inte -
resses econÔmicos imediatistas. 
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1945: t elaborado pelo Engº M~rio Leio, o Sistema Me 

tropolitano de sio Paulo, que procura compatibilizar 

o plano de Avenidas do Prefeito Prestes Maio ao Pro

jeto do Metrô, propondo um sistema de linhas radiais 

Norte-Sul e Leste-Oeste a partir do Centro. 

1954-1957: t realizada uma pesquisa pela SAGMACS(So

ciedade para a An~lise Gr~fica e Mecanogr~fica apli

cada aos Complexos Sociais), coordenada pelo Pe. Le

bret e contratada por Toledo Piza. O estudo procura 

formular um diagnÓstico do processo de urbanização , 

através do levantamento sistem~tico das necessidades 

e car~ncias em matéria de serviços urbanos para to~ 

.das as ~reas da cidade. Para esse diagnÓstico foi u-

tilizada uma metodologia nova, . tr8.zid::t. pelo Pe. Le-

bret da França. 

- 1956 :Ante-Projete· para o sistema R~pido Metropoli ta-

-no. foi elaborado pela comissao do r-1etropoli tano (cri 

ada em 1955) o primeiro projeto completo de sistema 
-

de circulação, abrangendo linhas de Metrô, Ônibus, 

sistema vi~rio e bondes, além de canalização de cÓr-

regos e saneamento. 

- 1960:Com o retorno de Prestes rllaia, foram retomados, 

os estudos do Metropolitano,que eram basicamente ten 

tativas de preservar o adensamento as ~reas por onde 

deveriam passar futuramente as linhas. Prestes Maia 

iniciou ainda a desapropriaç~o ao longo dos rios Ti-

~te e Pinheiros para construir as marginais, que 

foram conclui.dos na gestão da Faria Lima. 

, 
so 
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- 1965:SÓ na gestão de F?ria Lima, é que efetivamente 

tem inicio a construção do Metrô de são Paulo, num 

per:f.odo de forte expansão da economia. A implantação 

do metrô trouxe consigo grandes obras de adaptação e 

ampliação do sistema viário, tais corno a continuação 

_da Avenida 23 de Maio/Rubem Berta, Avenida Cruzeiro 

do Sul, o alargamento da Domingos de Morais/Verguei

ro, as marginais do Tietê e Pinheiros, e o segundo 

anel de Irradiação, interligando o Parque D .. -Pedro 

~ Prça Roosevelte e o Largo do Arouche, e finalmente 

a Radial Leste. 

Nesse pri.odo foi ainda elaborado o primeiro grande 

plano com intençÇ}es de induzir a expansão urbana, 

-Plano Urbanistico Básico (PUB), entregue em 1968, 
... 

mas que nao se transformou em lei. 

Em 1968, ainda constitu:f.da a Companhia do Metropoli

tano de são Paulo - Metrô, responsavel até hoje pe

los estudos e pela implantação do sistema. 

A primeira linha a ser construida foi a Norte - sul 

( Santana - Jabaquara ) que fazia parte da rede pro-

posta pelo estudo do ConsÓrcio HMD (Hochtief/Montre

al/Deconsult), vencedor da concorrência para o plan~ 

jamento, projeto e programação da rede. O sistema bá 

sico proposto previa linhas rádio-concêntricas (Nor

te-Sul, Leste-Oeste~ Sudoeste-Sudéste) a ser futura

mente integrado com a ferrovia e Ônibus, sendo este 

Último o principal alimentador de algumas estaçÕes , 

ao trazer a população dos bairros masis distantes. 

1970/197l:Foram apresentados, respectivamente, o 

PMDI - Plano Metropolitano de Desenvolvimento Inte -

grado, e o PDDI - Plano Diretor de Desenvolvimento , 
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integrado. Arnbospropunham a quantificação e defini-
.... 

çao de diretrizes de desenvol vimeríto urbano, apoia. -

dos na implantação do sistema viário e de transporte 

.de massa. 

As condiçÕes urbanas demandavam com urgência por um 

conjunto de politicas de intervençÕes corretoras de 

modo a otimizar os altos investimentos efetuados com 

o transporte coletivo de massas. 

Neste sentido, o Metr3 passou a ser gerador de poli

ticas pÚblicas, como renovação urbana, Programas CU

RA ( Comunidades Urbanas de Recuperação Acelerada 

promovida pelo BNH), previstos para as regiÕes de 

Santana, Conceição/ Jabaquara e Brás, além das inter 

vençÕes em sistema viário, drenagem e canalização de 
, 

corregos, vias expressas c rcmancj~t.cntos de trru1s -

porte coletivo. Os Programas CURA nunca chegaram re

almente a ser implantados, exceto talves o de Concei 

ção/Jabaquara, que visava promover u~a ocupação or -

denada nas áreas mais fortemente impactadas pelo Me

tr3. As desapropriaçÕes efetuadas para esse fim, fo

ram responsáveis inclusive pela lenta recuperação e 

valorização de algumas áreas,como Santana e Brás. 

- Setembro de 1975:É entrgue ao pÚblico a linha Norte

Sul e são iniciados os trabalhos da linha Leste-Oes

te ( Lapa- Itaquera, no projeto inicial). 

-- 1977:Em fevereiro, sao iniciadas as obras do trecho, 

Sé-Brás e Bresser-Tatuapé. E maio, entra em operação 

o Terminal Intermunicipal do Jabaquara, operando a 

integração com os Ônibus intermunicipais que se des

tinam à Baixada Santista • 
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1978: E fevereiro, é entr~gue a Estação sé, ·a maior 

de todas, integrando as linhas Norte-Sul e Leste - O 

este. 

- 1981: são entrgues as estaç~es Belém e Tatuapé, da 

linha Leste-Oeste uma das maiores integrada com fer

rovia e Ônibus. 

- 1982: são entregues o Terminal Rodoviário do Tietê e 

a Estação Republica. 

A linha Leste-Oeste é a mais importante em termos de 

carregamento de passageiros, uma vez que o corredor 

Leste da região paulistana é o mais extenso, populoso, 

e carente de serviços e t~ansportes, atingindo popula

ç~es de renda mais bai~a. O trecho a partir do Brás di 

vide o leito com a ferrovia, utilizando-se de sua fa,i

xa de domÍnio, provocando uma polemica com a Rede Fer

roviária Federal causando consequentemente um retarda

mento no inicio das obras. 

Em outubro de 1986, foi retomado o projeto da linha 

Paulista, prevendo-se a construção do trecho Vila Mada 

lena/Parafso para breve. A nosso ver, essa linha deve

rá desempenhar um papel mais de integração do que de 

eixo radial, já que o corredor no qual deveri operar , 

além de ser bastante bem servido por linhas de ~nibus, 

atinge população de alto poder aquisitivo, sendo discu 

tivel a intenção de reduzir o congestionamento da área. 

Acreditamos que podem existir outras linhas prioritá.

rias. 
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O metrô, pelo tipo e vulto do investimento, ocasion um 
; 

impacto nas areas diretamente afetadas pela sua cons -

trução. A obra se impÕe à paisagem através das Esta 

çÕes, terminais de integração, parques de estacionamen 

to, sistema viário compiementar de córregos, viadutos 

de transposição, obras que provocam profundas modifica 

çÕes na fisionomia urbana. Além das transformaçÕes ri-
sicas, as transformaçÕes no uso do solo que 

ocorrendo, impactam a estrutura fundiária e de 

nas áreas atingidas. 

acabam 

valor 
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CAPÍTULO V A PESQUISA: ANÁLISE DA VALORIZAÇÃO DE TER

RENOS Ef\1 TORNO À ESTAÇÕES DE METRÔ 

1972 a 1985 · 

5.1 Situando a Pesquisa 

5.2 As Áreas de Pesquisa 

5.3 Os Dados e Suas Fontes 

5.4 O Enfoque MetodolÓgico 

5.5 A Análise 

5.5.1 A análise das áreas de estudo. 

a) Pinheiros 

b)Santana 

c) Tatuapé 



5e1 SITUANDO A PESQUISA 

O universo da pesquisa situa~se na Cidade de são Pau

lo, em duas áreas junto a EstaçÕes de Metrô e .uma ter 

ceira, tomada como padrão de comparação. O método pro

cede à análise do comportamento dos preços de terrenos 

e do processo de ocupaç~o dessas regiÕes, acompanhando 

a sua evoluç~o durante o periodo de pouco mais de urna 

década (1973 a 1985), visto somente haver dados· dispo

niveis para este periodo. 

A curva evolutiva dos preços, articulada ao processo 

·de ocupaç~o objetiva inferir algumas tendências da di 

nârnica imobiliária e alguns dos fatores que nela inter 

ferem. 

Como já foi dito no capitulo II, o que diferencia o 

preço de um bem é, em primeira instância, a sua quali 

dade (como atributo), e em segunda, a quantidade, ou 

seja, a escassez relativa à demanda, em função de ou

tros produtos com a mesma qualidade. 

Isolar ao máximo os efeitos dos fatores que interferem 

de alguma maneira no comportamento dos preços é tarefa 

das mais complexas. A conjuntura econÔmica como um to 

do, e outros fatores como "status" social .:;.e portanto 

a procura que s~o objeto determinadas regiÕes em cer 

tos momentos - "" , sao variaveis que, articuladas entre 

si, expressam a estrutura espacial da cidade. I'-1esrno 

que não as tenhamos t.r.aneformado em um modelo de indica 

dores atribuindo-lhes diferentes pesos, foram obtidas 
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algumas correlaçÕes, através das quais tornou-se pos. 

sivel formular suposiçÕes sobre as relaçÕes estabeleci 

das. 

Uma quest~o a ser mencionada, é o pequeno número de 

pesquisas de caráter eminentemente empÍrico, relativas 

ao comportamento do mercado de terra urbana e seus 

agentes. Dai termos incluÍdo como anexo dessa monogr~ 

fia, uma breve relação dos trabalhos acerca do tema 

sobre os quais tivemos conhecimento no decorrer da pes 

quisa. 

5.2 AS ÁREAS DE PESQUISA 

A pesquisa situa-se no MunicÍpio de são Paulo,tendo si 

do selecionado três áreas de investigação: duas em tor 

no a Estaç?,o de r-1etrô ( Tatuapé e Santana) e uma ter 

ceira sem Metrô (Tatuapé e Santana) e uma terceira,sem 

Metrô nas imediações (Pinheiros) para servir de parâ-

metro de comparação. Tomando-se ~ estação como ponto 

central, foi delimitada a área universo da pesquisa 

contida num raio de aproximadamente 1 km, considerand~ 

se como limites naturais as barreiras fÍsicas, tais c~ 

mo rios (ver a delimitação precisa n~s Mapas 6.1,5.2 e 

5.3). 

a) . ESTAÇÃO SA-NTANA.: foi escolhida por ser uma das pri 

meiras estaçÕes a entrar em funcionamento (feverei

ro/75) na linha Norte-Sul e, portanto, decorridos 

dez anos, permite observar a maturação do investi -

mento e a consolidação da ocupação no entorno. De 

mais a mais, por se encontrar junto a um antigo cen 
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tro de bairro, polarizador de toda uma região, acre 

ditamos constituir-se um local de atração para o 

mercado imobilÍa~io. 

b) ESTAÇÃO TATUAPÉ: é uma das maiores e mais recentes 

estaçÕes num trecho de linha (Leste-Oeste) ainda 

em construção. Também localiza-se junto a um anti

go -e tradicional centro de bairro que polariza· boa 
\ 

parte da Zona Leste, ao sul da ~ ferrovia( ji que 

do lado norte a polarização ocorre na Penha). 

Acrescente-se que parte desta irea vem apresentan

do um movimento inusitado em termos de lançamentos 

imobiliirios, fato que despertou a curiosidade de 

investigação. 

c).:PI.NHEIROS: é uma região que, apesar de não ser do

tada do equipamento Metrô, apresenta-se como uma 

das ireas mais acessÍveis da cidade, pela sua loca 

lização e sistema viirio(marginais do Pinheiros,R~ 

bouças, Avenida Sumaré e Henrique Schauman/Brasil) 

Essa região também se constitui num antigo e tra -

dibional centro polarizador, inclusive de outros 

bairros, situados al~m do rio Pinheiros, para os 

quais exerce forte atraçào, tanto no que se refere 

a equipamentos, quanto a serviços. Assim essa re

gião vem também demonstrando uma forte dinâmica i

mobiliiria. 

, -As areas escolhidas nao podem, absolutamente, ser con-

sideract?:s homogêneas entre si, no que se refere à ocup~ 

ção, densidades e localização em relação ao centro.Tra 

ços básicos comuns, entretanto podem ser encontrados , 
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tais como: a atratividade exercida como pÓlos secundá

rios, já que apesar de sua ocupação ter ocorrido em épo 

cas distintas, as três sempre funcionaram (com inten -

sidade e abrangência diferentes) como pÓlos de atração 

regional de comércio e serviços • Além do mais todas 

são dotadas de inftaestrutura(água, esgoto, pavimenta

ção, iluminação pÚblica) localizaram~se dentro do anel 

intermediário. 

5~3 OS DADOS E SUAS FONTES 

Nas pesquisas foram utilizados tanto dados primários , 

quanto secundários, tendo sido levantadas as seguintes 

informaçÕes para cada uma das áreas: 

-Preço de terrenos vagos em oferta: foram utilizados 

três cadastros: 

• 1973 a 1981: Sistema Promédio da EMBRAESP ( Empresa 

Brasileira de Estudos do PatrimÔnio/SP). Levantame~ 

to dos preços de terreno no Munic{pio - arquivo de 

ofertas de venda de imÓveis em jornais para o MUT = 

Modelo de Uso do Solo, elaborado pela COGEP e IPT 

em 1978 • 

• 1982 a 1984: Levantamento de preços de terrenos va

gos em jornais e imobiliárias do Municipio de S~o 

Paulo, efetuado pela SF-RI/PMSP(Secretaria de finan 

ças do Municipio, Departamento de Rendas Imobiliá -

rias) • 

• 1984 e 1985: Levantamento de Preços ofertados do Ca 

dastro Imobiliário da EMBRAESP - coleta direta. 

-Indicadores SÓcio-EconÔmicos 

• Nivel de Renda e Densidade Populacional. 

a) Censo Demográfico 70 e 80 do IBGE,processados p~ 
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'··. ·,·- ' - ··': ". ~· .. 

. . : 
. ! •• 

la SEMPLA(Secretaria Municipal de Planejamento) 

Base de Dados 1986. 

b) RelatÓrio do Metrô - Companhia do Metropolitano 

de São Paulo(ATP-abril/81) "alteraçÕes Urbanas, 

em são Paulo". baseado nos. resi.ll tados ·da Pesqui

sa OD (Origem-Destino), feita em 1967 e 1977. 

e Índices EconÔmicos: IGP, taxa de inflação, ORTN 

taxa de juros e câmbio: Revista Conjuntura EconÔmi 

ca e FGV/SP. 

- Indicadores Urbani.sticos 

• Zonas de Uso da Lei Geral de Zoneamento, Lei nume

ro 7.805 de 12 de novembro de 1972 • 

• Área construi.da total,totai de áreas vazias por u-

sos: _ Cadastro TPCL, SErJIPLA -Base de Dados, proc.es-

sarnento 1986. 

A partir desse material disponi.vel foram montadas tabe 

las e gráficos que permitiriam estabelecer algumas con 

clusões acerca de: alteraçÕes de valor, quantidade de 

áreas construÍdas, alteraçÕes de uso ·e vazios que grada

tivamente foram ocupados, valores médios de terrenos , 

densidade populacional e renda média.Essas informaçõe~ 

analisadas mais adiante permitiram observar os proces

sos de adensamento e ritmo de urbanizaç;o,nas áreas de 

estudo, comparadas ao total do Munici.pio. 

Foram ainda estudadas as flutuaçÕes de preço relaciona 

das à taxa de inflação e taxa de juros, n~ Munici.pio-
, 

como um todo e nas areas de estudo, a fim de se poder, 

relacionar a influência da economia sobre o comporta -

mente imobiliário. 
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5.4 O ENFOQUE METODOLÓGICO 

Na. busca de um conhecimento mais aprofundado do merca

do imobiliário em são Paulo, a pesquisa serviu de su -

porte para tecer algumas consideraçÕes sobre o movimen 

to e a dinâmica de comportamento desse merca:b e do prO::!esso 

de valorização da terra. Em Última análise,procurou-se 

observar, através do estudo empÍrico, de que maneira· 
\ 

certos fatores contribuem na determinação do valor de 

mercado de um imÓvel. 

A primeira dificuldade que se apresenta na análise 
, 
e 

como identificar e separar cada um dÓs fatores que a -

tuam sobre o preço, e como isolar os efeitos daqueles 

fatores que nio estão em questão, dentro dos objetivos 

propostos: No caso, os efeitos do investimento pÚblico 

na forma de um sistema de transporte de massas, o Me -

trõ. 

Para se ter ao menos um padrão de comparação, foi sele 

cionada uma terceira área, distante de qualquer linha 

de MetrÔ,afirn de se verificar o comportamento dos pre

ços no seu interior, isolado deste fator. 

Outras questÕes de ordem prática foram surgindo ao lon 

go das fases de coleta, montagem e anàlise dos dados , 

como: 

a) A dificuldade de obtenção de uma massa de dados su

fici·ente , que cobrissem um perÍodo amplo, a fim de 

obter uma mostra realmente significativa.O perÍodo 

abrangido foi portanto uma limitação imposta pela 

possibilidade de obtenção de dados e não uma condi-
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ção pré-estabelecida, já que teria sido importante, 

analisar o comportamento, desde o primeiro 

da existência de um Metrô na cidade (1965). 

... , 
anuncio 

b) A decisão de trabalhar com terrenos vagos pautou-se 

na necessidade de eliminar ao máximo, interferên 

cias de fatores decorrentes dos muitos padrÕes de 

edificação, e modas passageiras no comp·Ortamento do 

consumidor. Diga-se ainda, que é importante distin-
. , 

guir algumas faixas de tamanho de terrenos, Ja que 
, , 

a variavel tamanho pre-condiciona, em parte, a edi-

ficação ~ no caso de residincia horizontal e verti

cal), o que implica em preços diferentes de terre-
,. 

nos. Por esse motivo foram colhidas apenas ocorren-

cias de lotes entre 100 e 5.000 m2
• 

~) Outro obstáculo a ser vencido era saber como medir 

o valor de determinado imÓvel. Optou-se por traba -

lhar com o preço médio por m2 "pedido", proveniente 

de anúncios, já que não havia fontes fornecedoras 

de preços reais transacionados, ou avaliados.Alguns 

casos muito desviados da média dos valores obtidos, 

não foram eliminados, mas sim considerados como ten 

tativas de sondagem do mercado, ou exemplos de si -

tuaçÕes excepcionais de localização e condiçÕes do 

terreno. 

d) Dada·a dificuldade de obtenção de dados, estes tiv~ 

ram que ser coletados em três fontes diferentes,com 

o objetivo de ampliar ao máximo o periodo tratado. 

De 1972 a 1974, foram utilizados o arquivo do MUT 

(Estudo COGEP/IPT);de 1975 a 1982, o arquivo da 
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EMBRAESP, e finalmente, 1983 a 1985 utilizou-se 

uma listagem de RI, da Secretaria de Finanças do 

MunicÍpio de São Paulo. 

A metodolog~a de pesquisa das três fontes é a mes

ma: valor "pedido" proveniente de anúncios em jor

nais da cidade e cadastro de imobili~rias da re

gião. 

e) O fato de trabalhar com valor "pedido" implicou na 

existência de dois ou mais preços para um mesmo 

imÓvel. A amostra foi tratada do seguinte modo: 

.Se quando o intervalo de tempo entre um e outro 

era superior a quatro meses, foram considerados 

os dois preços; j~ que fazia parte da an~lise a 

variação dos mesmos no tempo; 

.Quando os seus anunciados revelam um intervalo me 

nor que quatro meses, foi considerada a sua média 

simples. 

f) A questão da variação dos preços no tempo, e da es 

piral inflacion~ria, foi tratada atualizando-se to 

dos os valores nominais por metro quadrado, segun

do o IGP-DI(Índice Geral de Preços da fundação 

.IBGE) mensal, tomando-se dezembro de 1985, como ba 

se de 100 para deflacionar o valor da data da ofer 

ta, ao valor correspondente da data base, obtendo

se, assim os valores médios. 

A escolha do IGP, e não de outro Índice, deveu-se 

ao fato de a ORTN(ObrigaçÕes Reajust~veis do Tesou 

ro Nacional) ter sofrido uma severa intervenção em 

1980 e a UPC(Unidade Padrão de Capital) aplicar-se 

melhor ao mercado de edificaçÕes.Apesar do Índice, 

adotado também ter sofrido manipulaçÕes ao . longo 



do tempo, revelou-se como o mais indicado pela sua 

abrangência quanto à gama de produtos que imcorpo

ra, além da cesta básica de consumo, mesmo que não 

expressam,realmente a espiral inflacionária do pe

r:Í.odo. 

g) Os terrenos componentes da pesquisa foram agrupa 

dos segundo a zona de uso(l) à qual pertencem,op -

tando-se trabalhar, apenas com as categorias de 

Z2, Z3 e Z4, uma vez que esta,s três zonas são co -

muns às três áreas selecionadas e cobrem a maior 

parte da área de pesquisa(veja a respeito,os qua -

dros que mostram a porcentagem de área coberta por 

cada uma das zonas de uso nas três regiÕes pesqui

pesquisadas).As zonas de uso Zl e Z8 que compare

ciam sómente na região de Pinheiros, apesar de te

rem sido coletadas ocorrências, não foram conside

radas para efeitos de comparação justamente por is 

so. Do mesmo modo, a Z6(predominantemente indus 

trial), que comparece muito pouco no Tatuapé. 

Já as ocorrências surgidas nas zonas Z8(zonas espe 

ciais em torno das estaçÕes, principalmente terre

nos remanescente de desapropriaçÕes), foram enqua

dradas em alguma das três categorias utilizadas(Z2 

Z3 e 24), segundo as condiçÕes de uso. e -ocupaçao 

caracter:Í.sticas a cada um dos per!metros.Sendo zo

na especial, em geral as restriçÕes ocorrem quanto 

à presença do uso industrial e á manutenção de ga

baritos muito altos(além de duas a três vezes a á

rea do terreno),assumindo caracter!sticas de"cama

(l)A lei de zoneamento de 1972 intitui uma classi-
ficação de zonas -na época de 21 a 26- segundo, 
um agrupamento de usos e coeficientes de apro -
vei tamento de lotes permitidos em cada uma delas. 
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leão",ou .seja, assemelham-se às zonas que estã:J mseridaS • 

É importante frisar, que este procedimento só foi 

válido para·as regiÕes de estudo, não sendo possí -

vel aplicá-lo indistintamente, para qualquer Z8 na 

cidade de São Paulo. 

h) Quanto à delimitação da área de pesquisa, foram de

finidas três áreas, das quais duas têm cem:> ponto central 

a Estação de Hetrô e a área contida num raio de a -

proximadamente 1 Km, levando-se em consideração as 

barreiras fÍsicas - tais como rios (no caso do Ta -

tuap~)- com limites nattirais. No caso da área de 

comparação de Pinheiros, tomou-se como ponto cen

tr~l, e o cruzamento de duas vias arteriais importa~ 

tes,(a rua Teodoro Sampaio com a Avenida Henrique 

Schaumann). Centro que permitia incorporar a maior, 

parcela do bairro em seu "coração". 

i) Os dados foram processados num micro-computador IBM 

PC e utilizados três programas diferentes: para a 

fase de montagem de arquivos, cruzamento de informa 

çÕes e tabulaçÕes preliminares, foi utilizado o pr.9_ 
, 

grama DBASE III; para as etapas subseqüentes,de ana 

lise estatística (histogramas, curvas, etc) foi uti 

lizado o programa REFLEX e, finalmente, para a ho

mogeneização dos dados segundo o volume de amostras 

adotou-se o IFPS, t6dos para micro-computadores com 

patíveis com IBM-PC. 

As informações de preço de terrenos foram introduzi 

das no sistema, podendo ser agrupadas e recuperadas 

segundo: 

a) bairro: indicado o universo do bairro em questão 

(TATU- Tatuapé; PIN- Pinheiros e SAN-Santana); 
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b) SF - número do Setor do Cadastro Fiscal da Secreta

ria Municipal de Finanças, inclui.do na área em estu 

do,e respectiva quadra; 

c) ZU: Zona de Uso da Lei de Zoneamento de São Paulo 

( só foram trabalhadas no processamento final as zo 

nas Z2, Z3 e Z4, mas as demais incidências permane

cem no arquivo) ; 

d) ÁREA: tamanho do lote em m2 
; 

e) FONTE: Origem da informação: MUT/IPT - ocorrências, 

de 1973 a 1981; RI - ocorrências de 1982 a 1984; 

EMBR - ocorrências de 1984 e 1985; 

f) DATOF: Data do cadastramento da oferta; 

g) VDOF: Valor "pedido" do imÓvel na data da oferta; 

h) VHOJE: Valor do imÓvel corrigido para dezembro de 

1985 e deflacionando segundo o IGP - Índice 

de Preços. 

Geral 

O sistema permite que os dados sejam agrupados e recu-

perados segundo a zona de uso, a localização, faixas 

de tamanho e estati.sticas tais como valores médios, mi. 

nimos e máximos, desvio padrão e variância, número de 

ocorrencias. 

Assim, pÔde-se analisar a contribuição sobre o preço, 

de fatores como zoneamento, tamanho e localização. 

5.5 A ANÁLISE 

8 



O trabalho emp:f.rico de tratamento estatistico de aferi 

ção dos valores de terrenos remete para um terreno pe-

.rigoso, pois estabelecer os preços médios e sua evolu

ção num determinado periodo de tempo, convertê-los a 

um indice comum e compará-los entre si, podem levar a 

que se perca de vista as variaç9es ditas significati -

vas. 

A revisão teÓrica permitiu desvendar,não só a importâg 

cia dos inúmeros fatores determinantes do valor do so 

lo, tais como: localização e distância ao centro pola

rizador, custos e tempos de transportes, amenidades do 

sitio e ambiente social, regulamentação do uso e ocupa 

ção do solo, como também fatores fisicos do terreno,l~ 

calização especifica, entre outros, que no entanto, en 

contram-se amalgamados e indestacáveis no preço médio 

do terreno. 

Apesar da limitação dos dados e dos recursos da pesqui 

sa, pode-se inferir dos gráficos resultantes algumas 

tendências, apontadas ao longo do trabalho por profis 

sionais especialistas do ramo imobiliário. 

Assim, ao invés de revelar nuances mais precisas sobre 

a interferência de fatores como aqueles apontados aci 

ma, escolheu-se adotar uma categoria mais ampla de fa-

' tores, ligada ao processo de crescimento urbano e a e 

volução da conjuntura econÔmica geral. 

A primeira evid~ncia a ser indicada é a de que a dis 

tribuição dos valores de uso na cidade é desigual. e 
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pauta-se pela localização dos investimentos, que,aume!!, 

tando os benefÍcios lÍquidos dos mesmos, impactam de 

modo positivo o valor da terra, atraindo, em Última 

instância, aqueles que podem pagar e expulsando os 

mais necessitados. Assim, os nÍveis de renda da terra, 

enquanto realização econÔmica da propriedade privada 

do solo, tornam-se também extremamente diferenciados. 

Observando o Gráfico nº 5.1, pode-se observar clarame!! 

te que o movimento da curva de preços médios de cada 

uma das áreas pesquisadas, acompanha a curva média de 

preços do MunicÍpio, ainda que se si~uem em patamares 

de valores diferentes, o que reforça a evid~ncia do 

conjunto de fatores que interferem no "status" de va

lor de cada uma daé regiSess em cada perÍodo. 

Entretanto, um fato atrai logo a atençãofa área-teste 

de Pinheiros, que nio conta com o equipamento Metrô, ~ 

presenta o piso de valor mais alto entre as três, indi 

cando a dificuldade da análise em atribuir um peso de 

- -terminado a certos fatores, uma vez que nao sao pas-

s:f.veis de serem quantificados. 

Esta dificuldade contudo, não invalida a evidência;pe-
, 

lo contrario, a reforça, na medida em que mostra que 

-os bairros mais valorizados e procurados, nao neces-

sariamente contam com a presença do Metrô nas suas ime 

diaçÕes. Este comportamento é confirmado pela 

5.1 com dados extraÍdos da pesquisa elaborada 

Tabela 

pela 
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COGEP fi!;r<lURB ( 2) , onde se constata que os bairros 

a maior taxa de valorização no perÍodo abrangido 

Alamedas, Jardins e Itaim, seguidos pelos bairros 

Cerqueira Cesar, IndianÓpolis, Perdizes e Alto da 

com 

-sao: 

de 

Boa 

Vista. Nenhum deles é servido por tipo de transporte 

rápido de massa, mas quase todos contam com uma locali 

zação privilegiada em termos de acessibilidade por au 

tomÓvel, ou seja, boas ligaç5es viárias. 

O quadro a seguir, publicado num artigo da Revista Is 

to t {3), confirma esta tend~ncia nos dias de hoje a 

presentando os bairros que lideram os lançamentos de 

edifÍcios residenciais no ano de 1985. 

Luis Antonio Pompéia, Presidente da EmprcsG:. Bra::3ilcira 

de Estudos de PatrimÔnio (Er·1BRAESP), justifica essa o

corrência de um lado, articulando os~mecanismos do mer 
) 

cado imobiliário às regras macro-eco'nômicas, e do ou 

tro, ao menor grau de liquidez do produto imobiliário. 

Dado o seu pequeno grau de liquidez, o mercado imobil! 

ário é mais lento em reagir aos impactos provenientes 

de qualquer aç~o externa. Nesse contexto, o tempo que 

um equipamento como o Metrô, necessit~ para implantar 

uma rede mais complexa que distribua de modo mais am 

plo os seus efeitos, é superior a uma década (aproxima 

damente o periodo pesquisado). Assim, seus efeitos na 

(2) "O mercado fundiário no Munic:Í.pio de S~o Paulo",~ 
laboradopela Equipe Tributaç~o e Solo Criado na 
COGEP/PMSP, em 1976. 

(3) Revista Isto É, Suplemento Isto É S~o Paulo, de a 
gosto de 1986. 
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valorizaç~o dos . terrenos podem apenas ser obs.ervados e 

analisados num âmbito local mais restrito. Desta form~ 

para Pompéia,só atualmente o mercado a nivel do Munic:f. 

pio começa a demonstrar os efeitos indutores cada vez 

maiores, que passam a ter os equipamentos de porte co

mo o r·1etrô no desenvolvimento urbano, atingindo princi 

palmente as classes médias e baixas, para quem esse ti 

po de transporte é fundamental. 

Para compr6var esse argumento, Pompéia utiliza-se da 

informação de que, em 1986, o nÚmero de lançamentos em 

edifÍcios residenciais em S~o Paulo foram liderados pe 

lo bairro de Moema, imediatamente seguido do r.1orumbi , 

Jardins e Itaim, comparecendo em quinto e sexto luga 

res Vila Mariana e Santana, respecti vc.rn.entc. 

Assim, o entorno da linha Norte-Sul do Metrô parece 

mostrar seu poder indutor de desenvolvimento urbano,ao 

atrair para os bairros de Jabaquara, Vila Mariana, Sag 
, 

tana e Vila Clementino um grande numero de 

n~o somente residenciais, como é o caso do 

projetos 

complexo 

Conceição-Jabaquara. Convém salientar que nestes lo

cais a Lei de ZQneamento favorece sobremodo o adensa -

mento e verticalização exigidos por investimentos desse 

porte, constituindo-se, assim, em mais um fator de a 

tração. 

Por outro lado, a alta participação de bairros como Pi 

nheiros, Perdizes, Aclimação, Jardins, Morumbi e ou-

tros (ver Tabela n.2 5.1) deve-se, fundamentalmente, ' a 

sua excelente localização e infra-estrutura e, princi-
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Para onde vão os novos prér'Jos 
"R.snktng•c;o., bnforos com mator número rlil lançamentos da "Ranldolg" doe l:elrrM com m.~!or 

edlfic!OG tnfdcnclafa - Jan/Jun 8S número do l:snçamont<n~ do unklooes 

1 (1)Moema 35 (3) Campo Belo 6 
da apart:Jtnentos - Jsn /Jun 81l 

2 (8) Vila Mariana 28 (14} Ca~a Verde 6 1 (1) Moema 1.149 
(3) Morumbi 28 (3) Cerqueira César 6 2 (8) Vila Mariana 1.008 

3 (2) ltaim 13 (14) liberdade 6 3 (30) Bel3 Vista 792 
4 (10) Pinheiros 12 (12) Parafso 6 4 (30) Vila Prudente 722 

(6) San!ana 12 (!J} S;(;de 6 5 (27} Parafso 576 
5 (15) Vila Prudente 11 9 (13) Brookfin 5 6 (6) Morumbi 530 
6 (14) Bela Vista 9 (15) Jabaquara 5 7 [ 41) Freguesia do ó 449 

(7} Perdizes 9 (5) Jardim Paulista 5 8 (7) Santana 413 
7 (15) Ou tantã 8 (4) Real Parque 5 9 (42) Jabaquara 297 

(11)1p!ranga 8 (11) Vila Oifmpia 5 10 (36) Libardade 288 
8{10)AcHmação 6 10 (15) Alto da Lapa 4 (2) Cerqueira César 238 

Os números entre parênteses relerem-se à classilicaçJ.o 
do bairro no "ranking" de 1985 FONTE: EM8RAF.$P 



palmente, ao sistema viirio, sendo que este ~ltirno con 

tribui de maneira marcante para o destaque de .bairros 

mais distantes corno Campo Limpo,' Educandirio e Tatuapé 

Segundo a opinião de outro profissional conhecedor do 

mercado irnobiliario, Hani Ricardo Barbara, cabe salie~ 

tar que o tempo necessário ao Metrô para ser indu to r 

do desenvolvimento urbano, leva no seu ritmo as altera 

çÕes na ordem de importância dos bairros que at+aem o 

dinamismo incorporador. 

-Barbara afirma ainda(4) que as pressoes mais signifi-

cativas sobre o mercadO de terrenos responsáveis pela 

sua elevação ou baixa são: 

1. Demanda crescente 

2. Utilização de terrenos quatro a seis vezes( Índice 

de aprovei tament·)) 

-3. Lei de uso e ocupaçao do solo 

4. CÓdigo de edificaçÕes 

5. Legislação sobre loteamentos 

6. Economia (expansão-restrição dos meios de pagamento 

inflação/deflação, estrutura e disponibilidade de 

créditos especÍficos). 

AsSim, à guisa de conclusão, resume Barbara: 

"É imperioso que se desenvolva um sistema imobiliirio, 
que coloque em consonância a estrutura de valores en~ 
volvidos no setor, em cada região - faixas de renda , 
custos, disponibilidade de recursos - com a dinâmica 

(4) Barbara, Hani Ricardo. " O Mercado Imobiliário 
comportamento e reflexos" documento elaborado para 
o Seminário sobre "Localização Residencial'', prorn~ 
vido pela PLANASA/SA, seternbro/77. 
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... 
da expansao urbana" (5) • 

Em termos de atração para o investimento de capitais , 

em determinados pontos do espaço, ocorrem alguns movi

mentos originados na prÓpria dinâmica interna do capi

tal, aliada aos fatores apontados acima. 

Sobre o assunto, Martin O. Smolka assim se manifesta: 

"Aparentemente, enquanto o pequeno capital(competiti
vo) tende a congregar-se em certos pontos do espaço 
de modo a, por exemplo, minimizar riscos, o grande 
capital se permite descentralizar s1as operaçÕes de 
modo a melhor aproveitar certas vantagnes locacionais 
Estas situaçÕes podem ser ilustradas pelas incorpora
çÕes imobiliárias em novas áreas (como o Centro Empre 
sarial Itaú, em Conceiç~o) em que as possibilidades ~ 
de realizar ganhos substantivos pela internalização 
das externalidades produzidas pelos prÓprios empreen
dimentos, somente se apresenta ao grande capital"(6). 

Surgem, em localiza·ções a principio imprevistas, cer -

tos empreendimentos, que desencadeiam a seguir todo um 

processo que valoriza e atrai novos empreendimentos.E~ 

te foi o caso de Moema, iniciado com a articulaç~o vi 

ária de Santo Amaro com a àrea central, através da 

substituição da linha do bonde por uma artéria viária, 

( a Av. Vereador José Diniz/Ibirapuera articulada à Ru 

bem Berta/23 de Maio) seguido da implantação de um Sho 

pping Center ( o Ibirapuera, pela Construtora Veplan 

(5) Barbara, Hani Ricardo, op. cit. 
(6) Smolka, Hartim à. in " O espaço do espaço na teo.;.. 

ria econÔmica". Cadernos Publipur nº 6, PUR-UFRJ ) 
Rio de Janeiro, dezembro de 1982. 
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5.5.1 

em 1975), que aparentava ser a primeira vista um su

cesso bastante improvável, em termos de atração/polari 

zação .Moema tornou-se entrementes,, um dos bairros mais 

disputados e valorizados, tanto para uso 

quanto para verticalização. 

A.ANÁLISE DAS ÁREAS DE ESTUDO 

a) Pinheiros 

comercial 

Transpondo a análise do plano geral do Munici.pio para 

as regiÕes de estudo, verifica-se que Pinheiros apre

senta sempre os valores mais altos ao longo do tempo , 

mesmo não contando com o equipamento Metrô nas imedia

çÕes. O gráfico nº 5.2 apre:::;enta as cu:rvas para as 

três áreas de forma homogeneizada,(o procedimento ado

tado foi o de homogeneizar toda a amostra em torno da 

Z2~objetivando verlficar a relação absoluta de cada u

ma das áreas entre si) independentemente das zonas de 

uso e do tamanho da amostra de cada uma. Apesar da dis 

tância de Pinheiros ao centro ser aproximadamente a 

mesma que as de Satana e Tatuapé,os investimentos em 

sistema viário,(Marginal do Pinheiros, Av. Brasil/Hen

rique Schaumann, Av. Sumaré, entre outros) e os eixos 

de crescimento do centro expandido ( Av. Paulista e 

Av. Faria Lima), como novo centro comercial/ financeiro 

e admiÍ1istrativo resultaram em reforçar o caráter po -

larizador do antigo centro regional de Pinheiros, pri

vilegiando, sobremaneira, sua localização. isto é com

provado na constatação que no zoneamento existente na 

área, a predominância absoluta é de Z2, seguida de peE_ 

to pela Zl (esta predominante nos jardins e parte Al-
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ta de Pinheiros , abrangido pela área de estudo, como 

pode-se verificar na planta 5.1) e nos quadros referen 

tes à área. 

O predomínio de Z2 justifica-se por ser a base do Mu -

nicipio.Tabela nº 5.3, que apresenta em detalhe o com-

portamento dos pre~os em cada zona de uso, permite en

tretanto, observar que a Z2 oferece quase sempre, ao 

longo do tempo, os valores mais baixos, seguida e al -

ternada a cada ano das zonas Zl e Z3. Com valores mais 

al tcs, surge a Z4, principalmente se foram considerados 

a diferença entre os valores situadcs ~o longo da Teo

doro Sampaio(de caráter mais comercial) e aqueles ao 

longo da Rua Artur de Azevedo e transversais (clarame~ 

te residenciais, apenas com pequeno comércio esparso), 

situados além do indice de verticalização permitido 

nesse tipo de zona. Por outro lado, quanto às catego -

rias de uso, optou-se por não considerar a Zl no con -

junto, já que se trata de uma zona estritamente resi -

dencial, de baixa densidade de ocupação, não permitin

do outros usos como comércio e serviços e que sendo es 

pec:Í.ficos de certas áreas não aparecem em Santana e Ta 

tuapé. 

Quanto aos valores por faixa de tamanho, (veja tabelas 

5.5 e 5.6) o maior nÚmero de amostras concentra-se na 

faixa de 500 a 1.000 m2 em toda a área; o que também ex 

plica os valores mais altos nas faixas de 500 a 1.500m2 

como evidências da verticalização e do adensamento que 

vem ocorrendo já há alguns·anos, especialmente na par

te mais central da área de eétudo, compreendida pelas 
-· 

ruas Oscar Freire, Rebouças, Pedroso de Moraes e Teodo 
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TABELA 5.2 PINHEIROS TABELA 6.3 
Numero de Alrostras por Zona de Uso 

- . ...... -··-~·· . 
" · . .-;:~: 

lU 
z1 z2 z3 z4 All 

1973 2 4 1 2 9· 
1974 9 19 9 o 37 
1975 1 10 5 o 16 
1976 3 5 o 2 10 
1977 9 13 7 9 38 
1978 12 18 17 12 59 
1979 9 9. 13 7 38 
1980 30 b 21 4 61 
1981 12 7 10 5 34 
1982 4 4 10 5 23 
1983 3 13 12 4 32 
1984 2 B 17 13 40 
1985 o 2 3 1 6 

All 96 118 125 64 403 

TABELA 6".4 ZONEM1ENTO 

Area por Zona de Uso 

Zona de Ãrea(m2) % .. sobre o 
Uso · total da área 

*Zl 2 385 000 35,12 

Z2 3 077 500 45,32 

Z3 683 250 10,06 

Z4 645 000 9,50 

Total 6 790 750 100,00 

· * As zonas de Uso indicadas não serão 
levadas em consideração na análise, 
dada a sua especificidade local, ou por 

.não existirem nas demais 2reas 

Media dos Preços Atualizados por 

Zonas de Uso (Cz Dez 85/m2) 

zu 
z1 z2 z3 z4 All 

a 1973 4579 2636 3659 2719 3200 
n 1974 3729 3145 4576 3635 
o 1975 5025 4055 4201 4161 

1976 4683 . 3699 3597 3974 
1977 3744 3014 4270 3546 3544 
1978 2899 3052 2703 3775 3067 
1979 2569 2681 3433 2974 2966 
1980 1880 1759 2689 1849 2145 
1981 2504 1975 2719 2367 2438 
1982 1461 2487 2493 2278 2266 
1983 2089 1942 1425 2416 1821 
1984 935 2044 1247 1947 1619 
1985 3422 2742 4000 3179 

ALL 2644 2800 2731 2817 2744 

Porcentagem das Zonas de Uso 

zl Estritamente res i denc i a 1 , baixa 
densidade 

z2 Predominantemente residencial de 
baixa densidade 

z3 Predominantemente residencial de 
média densidade 

z4 Predominantemente residencial de 
a 1 ta densidade 



TABELA ~. 5 PINHEIROS 
Numero de Aaostras por Area de Terreno 

AREA 
OTO 500 TO 1000 TO 1500 TO 2000 TO 2500 TO 3000 TO 3500 -- ALL 

1973 o 4 3 o o 2 o o 9 1974 10 19 4 3 o 1 o o 37 
1975 7 7 1 1 o o o o 16 
1976 1 6 3 o o o o o 10 
1977 9 14 14 o o o o o 38 1978 19 23 l! 2 o 1 1 1 59 
1979 7 t4 14 2 o o o o 38 
1980 18 26 10 5 1 1 o o 61 
1981 9 15 4 3 3 o o o 34 1982 8 6 8 1 o o O. o 23 
1983 13 10 6 2 1 o o o 32 
1984 11 13 14 2 o o o o 40 
1985 1 1 3 o o o o o 6 

~L 113 158 95 21 5 5 . 1 1 403 

TABELA 5, 6 Media de Precos Atualizados (Cz$ I G2l por Tamanho 

-~--- -·- ··- --· 

AREA 
O TO . ,., 500 TO 1000 TO 1500 TO 2000 TO 1500 TO 3000 TO 3500 -- ALL 

1973 3206 3986 2009 3200 
1974 4417 3417 2871 4038 1812 3635 
1975 4162 4456 3593 2655 4161 
1976 2638 4275 3818 3974 
1977 3040 3463 3825 3544 
1978 3450 2899 2585 2021 2304 7605 2588 3067 
1979 3339 2608 3263 2504 2966 
1980 2028 2187 2485 1914 2065 990 2145 
1981 2022 2536 2510 3114 2428 2438 
1982 2011 1560 2953 3037 2266 
1983 1259 2204 2074 1579 4278 1821 
1984 910 1899 2047 698 1619 
1985 4000 3389 3180 3179 

LL 2596 2789 2898 2396 2725 1825 7b05 2588 2744 



ro Sampaio. Nessa área concentram-se as zonas Z3 e Z4 

que no total, comparecem com uma porcentagem menor,mas 

dado o grau de verticalizaç?,o que permitem, estão mui

to mais vulneráveis às pressÕes de mercado. 

As amostras das quatro zonas de uso mostram,quando co~ 

paradas, (como Gráfico 5.3), que a tendência obedecida 

por todas ao longo do tempo é a mesma, observando-se , 

(1ue, entre 1972 e 75 um per:iodo de elevação ,decrescen

do continuamente de 75/76 até 1980, data em que a ten

dência geral é manter o mesmo nivel, ainda que oscilan 

te, até 1984, quando apresentam o in~cio de uma nova e 

rápida valorização.Entre os quatros tipos de zonas, a 

que apresenta valores mais altos (até 1976, quando co-

meça a decrescer até manter-se nos valores mais bai-

xos) é a Zl que, a partir de 1978, é rapidamente supe

rada pela Z3 e Z4, que passam a deter a supremacia so-

bre as demais. 

Referente ao tamanho da amostra, grosso modo, a inci -

dêncià maior·~~tá na Z2 e Z3, seguidas pelas Zl ~ Z4 

Por outro lado, em termos de área que dominam( dentro 

da área de estudo), a predominancia é de Z2- 45,32%, 

seguida pela 21(35,11% - a maior parte do lado dos jaE 

dins) e pelas Z3 e Z4 com apenas cerca de lO% cada urra, 

mas a tendência é de que as pressÕes do mercado aumen

tem a porcentagem das duas Últimas • 

O perfil sÓcio-econÔmico da área (para 1980) confirma, 

os preços de terrenos mais elevados.Dentre as três à-
, 

reas e a que apresenta a renda familiar mais alta. Tal 
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TABELA 4.7 

TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL - 1967 A 1977 - RMSP 

NQ Macro zona População 67 População 77 Taxa de Crescimento 

Pinheiros 5 297.535 394.846 32,7 

Santana 7 629.621 947.661 50,5 

Tatuapé 8 214.767 156.369 -27,2 

FONTE: Relat6rio "Alterações Urbanas em são Paulo-1967 I 1977 

ATP - Metrô - Abril 1981 

TABELA 5.8 

-
RENDA DOMICILIAR NAS ÁREAS DE ESTUDO 

(Agregação de Setores Censitários) 

ÁREA DE RENDA MÉDIA NÚMERO DE 
ESTUDO DOMICILIAR{Sal.Min.) DOMICÍLIOS 

PINHEIROS 24,59 18.175 
-

SANTANA 10,46 39.769 

TATUAPÉ 11.47 
' 

38.434 

FONTE: Processado pela Base de Dados - SEMPLA/PMSP 

FIBGE - Censo Demográfico 1980 

POPULAÇÃO 
TOTAL 

60.984 

145.973 

152.120 



, 
perfil e ainda mais realçado se considerarmos que as 

três apresentam, aproximadamente, a mesma superf:Ície 

( cerca de 9 Km2 
) , .e o nÚmero de domicilies e a popul~ 

ção residente em Pinheiros são sensivelmenre 

(ver Tabela nº 5.8). 

menores 

Por outro lado, em termos de taxa de crescimento popu

lacional no per:Íodo de 1967 a 1977, pode-se dizer que 

Pinheiros conheceu um crescimento relativo, supera-

do por Santana. Tatuapé, ao contrário, apresentou um 

decréscimo acentuado nesse per:Íodo. 

-No que se refere ao uso e ocupaçao do solo, a tabela 

5.9 indica Pinheiros como possuidora da maior dens~da-

de residencial (vertical e horizontal) tanto em termos 

de área de terrenos (62,5%, como de comércio e servi -

ços (25,8%). Quanto~ incidência do uso industrial em 

Pinheiros, este é muito taim constituindo-se pi~incipalmen 

te, de.pequenas indÚstrias artesanais, aliment:Ícias ,. 

confecçÕes, etc 

O coeficiente médio de aproveitamento é sempre o mais 

alto dentre as três áreas de estudo para todos os u -

sos, indicando uma zona de alta densidade de ocupação, 

onde restam pouquissimos terrenos vagos (cerca de 6,7% 

da área total). 

b) Santana 

, 
A area de estudo selecionada abrange o centro comer 

cial deSantana, que exerce uma certa polarização regi~ 

nal em toda a Zona Norte, chegando até pr6ximo dos 
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& Bl L"l-' T ... r- •' ~•Cl u tlA 

DENSIDADE 
VARIAÇÃO ABSOLUTA 

FONU:ATP 

rocl. onhor.güero 

-- -- metrô 

~ feuovio 

·l compo de rnQol1e 
~ cecgesp 
3. cid. univeuitorio 
-4. ov. poulisto 
5. pque do ibirapueto 
6.. oerOpOrto-

7. pque do e<todo 

legenda= -
Nr~· 

KA[iL 
POPULACIO~Att R.M.S.P. 

DE 1967 - A 1977 

AÇRÉSCIMO > IDO h/ha 

ACRÉSCIMO DE '20 Q 99 h/ho 

rod. fetnôo dias 

m 
-

SlM AUERAÇÃO 

REDUÇÃO > lS htha 

FONTE: Relat6rio "Alterações Urbanas em S~o Paulo - 1967-1977" 

ATP - Metr6 - Abr.1981 
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·GRAFICO N2 .§:4 

SANTANA - PREÇOS MÊDIOS POR ZONAS DE USO ( Cz DEZ 85/m ) 

6988 .,-----------------............... A 

498B 
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u 
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For Each: 1972 1974 1976 1978 1988 1982 1984 1986 
zu ano 

Ô Z 1 0 Z2 X Z3 + Z4 ~ Z6 
L---------...1.i2.!..>1.7 -ENTRA EM OPERAÇÃo UNHA taS- E A ESTAÇÃO E 

TERMINAIS DE SANTANA. . 



SANTANA 

TABELA 5'. 10 TABELA 6.11 

Numero de Amostras por ZonZís de Uso Media dos Preços Atualizados por 

Zonas de Uso 
" 

(Cz Dez 85/m2) 
' . ~.,.. . .. 

zu zu 
zl z2 z3 z4 zb ALL z1 z2 z3 z4 z6 

1973 o 6 2 o o a 1973 854 . 1357 . 
1974 o 35 6 5 o 46 1974 964 1147 2122 
1975 o 45 11 4 o 60 1975 1397 3045 5084 
1976 o 18 7 o o 25 1976 1755 1177 
1977 1 51 17 4 o 73 1977 1381 1214 1711 2611 
1978 I 97 17 5 o 120 ' 1978 1531 1223 1401 1158 
1979 o 42 9 2 o 53 1979 974 1401 912 
1980 o 97 11 9 3 120 1980 607 1483 BIS 822 
1981 o 26 16 2 o 44 1981 '780 1513 1501 
1982 o 62 9 2 o 73 1982 700 912 3445 
1983 o 91 34 10 o 135 1983 636 691 1422 
19S4 o 68 31 5 o 104 1984 393 348 1463 
1985 o 3 3 5 o H 1985 798 954 1170 

tll 2 641 173 53 3 872 . All 1456 880 1172 1766 822 

ZONEAMENTO 

. TABELA 6:12 

Area por Zona de Uso 

Zona de Area (m2) ~ o sobre o 
Uso total da área · 

Z2 6 088 750 53,02 

Z3; 1 058 250 9,21 

Z4 170 000 1,48 

Z8 4 167 500 36,'29 

'lbtal 11 484 500 loo,OO 

* As Zonas de Uso indicadas não serão 
levadas em consideração na análise, 
dada a sua especificidade local 1 ou 
por não existirem nas outras zonas 
de uso. 

Porcentagem das Zonas de Uso 

z2 Predominantemente residencial de 
baixa densidade 

z3 Predominantemente residencial de 
mêdi a densidade 

24 Predominantemente residencial de 
a 1 ta densidade 

Zo Zona Especial - Zona Metrô Leste 
0 (ZML) 

All 

980 
1113 
1945 
1593 
1409 
124B 
!OH 

. 708 
10B>i 
802 
700 
431 

10ú'! 
993 



Flancos da serra da Cantarérira. 

Apesar da distância do centro n~o ser muito grande,pro 

vavelmente, a transposição do Rio Tietê através das 

pontes cria um obst~culo em termos de acessibilidade , 

tornando essa ~rea mais distante do que ela realmente 

é. Isto acentua o seu papel de pÓlo regional e, re-
N , 

tarda a sua expansao e adensamento, que realmente so 

acontecem a partir de 1975, data da entrada em opera -

ção da linha Norte-Sul com um todo. 

O adensamento e a verticalização do centro propriamen

te dito de Santana, tiveram seu processo um pouco re -

tardado devido ~s desapropriaç~es de ~reas em torno do 

r~etrÔ, efetuadas para o Projeto CURA-Santana, que per 

maneceram retidas por muito tempo sem que o projeto 

fosse efetivamente implementado, congelando, assim, a 

~rea e seu valor(ver a quantidade de ~rea em ZB,que du 

rante v~rios anos estiveram congeladas). 

Alerte-se que, em relação aos preços de terrenos na ~-

rea, apesar das Zonas Zl e Z6 compareceram na Tabela 

nº 5.14, elas não são consideradas para efeito de an~-

-lise devido ao tamanho da amostra,e por nao ser signi-

ficativa a quantidade de ~rea por eles ocupada. 

, 
Na area de estudo, as curvas comportam-se de modo bas-

- ' tante c·onstante ao longo do tempo, nao apresentando :'(a 

riaç~es muito bruscas, sejam elas conjunturais, sejam 

elas estruturais e, surpreendentemente, não apresentam 

nenhuma modificação significativa no comportamento ge

ral, a partir de 1975, com a entrada em operação da li 

nha Norte-Sul. 
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SANTANA 
Nueero de amostras por area de terreno 

TABELA $.13 

AREA 
O TO -~· 500 TO 1000 TO 1500 TO 2000 TO 2500 TO 3000 TO 3500 -- ALL 

1973 4 2 1 o o o o 1 8 
1974 20 13 2 5 3 o o 1 46 
1975 26 9 12 6 o o o 1 60 
1976 10 6 3 1 1 1 o 1 25 
1977 28 16 11 2 3 1 4 2 73 
1978 64 20 10 6 5 1 3 o 120 
1979 27 9 4 1 2 2 2 1 53 
1980 64 23 10 9 4 1 3 1 120 
1981 14 10 9 2 4 o 1 2 44 
1982 60 7 4 1 o o o 73 

- HB3 82 -- 29 I 1G o 3-- -- .. o <To:' 
- --- .---- o ., 1,).1 

1984 54 27 9 5 1 5 2 o 104 
1985 o 2 2 1 o o 1 2 11 

tll 453 173 83 49 24 14 19 12 872 

Hedia de precos atualizados <Cz$/m2l por area de t~r<O·:: 

lÃBELA 5.14 

AREA 
O TO 500 TO 1000 TO 1500 TO 2000 TO 2500 TO 3000 TO 3500 -- ALL 

' 

1973 1226 791 795 557 980 
1974 1151 1159 742 1363 537 1355 1113 
1975 2693 1852 1431 1246 336 1945 

. 1976 1608 1845 2145 1130 472 1202 1143 1593 
1977 1344 1471 1678 1177 2342 680 1285 909 1409 '-

' 1978 1208 ' 1298 1765 1086 1312 1079 1043 1248 
1979 1050 1212 1159 1435 852 1232 651 783 1044 
1980 638 596 1400 758 695 . 95 803 279 708 
1981 821 1261 1872 730 602 865 408 1080 
1982 740 1102 1346 441 607 802" 
1983 658 615 1188 778 1889 694 708 
1984 377 389 317 732 682 1118 476 431 
1985 1469 1119 2323 516 642 1009 

L 946 983 1387 984 994 1198 863 698 993 



....._· '. 

Nas curvas do Gr~fico 5.4, nota-se a ocorr~ncia de al

guns picos excepcionais(justamente em 1975) -que foram 

eliminados no Gráfico 5.2 através da homqgeneizaÇão -

de valores muito altos e que não foram excluidos , mas 

considerados como "acidentes" e não ocorrências normais. 

Como a incidência de zonas do tipo Z4 no Municipio são 

mui to pequenas e bastante especificcs na sua localiza

ção,( ao longo de eixos especializad~de comércio e 

serviços, os centros de bairros)_, pode-se supor. que es 
f_, •• .•. . . 

sas ocorrências excepcionais· de\f·em-se a algum .terreno 

de altissimo valor comercial, principalmente apÓs a en 

trada em funcionamento do Metrô, cercamente não indica 

do para uso residencial. Este fato só ocorre nessas á

reas de forma residual e geralmente para categorias de 

renda mais baixas, que ocupam os pisos acima do t~rreo 

(comercial), em edificios ainda não totalmente ocupa-

- "' . dos por serviços. Tanto sao ocorrenc1as .excepcionais 

que o restante da curva não incorpora essa valorização 

mantendo-se no mesmo patamar de antes. 

Ignorando as ocorrências excepcionais, as tr~s curvas 

têm um comportamento bastante homogêneo entre si e ao 

longo do tempo, sendo que Z3 e Z4 apresentam valores 

sempre um pouco mais altos que a Z2, dado o indice 

mais alto de verticalização permitido. O n~mero .de 

ocorrências em Z4 é. excepcionalmente pequeno, ao con -

trário'de Z2 e 23, o que é reforçado pela baixissima 

porcentagem de incidência dessa zona de uso( apenas. 

1,48% da área total). 

A zona de uso tipo Z2, apesar de aparecer numa 

porcentagem na área(53,02%), foi excluida da 

alta 

amostra 

1 o 1 
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por ser uma area congelada, e portanto nao ser sujeita 

' as regras normais de mercado. 

Na análise comparativa entre as três áreas ( Gráficos 

5. 2 e 5.1 ·) , Satana e Tatuapé apresentam um comporta -
, 

mento semelhante, tanto que se refere aos valores me -

dios, situados quase que no mesmo patamar, quanto ao 

perfil sÓcio-econÔmico. 

A incidência de classes de renda média para baixa com

pÕe majoritariamente o perfil da área; em 1980 a renda 

média familiar situava-se em torno dos dez salários mi 

nimos numa população de 145.973 habitantes, num total 

de quase 40.000 domicilias. 

Esta informação é reforçada observando-se na tabela 

5.13 que a maior incidência de oferta de terrenos ocor 

re na faixa de tamanho até 500 m2 
, seguida -com distân 

cia- pela faixa de 500 a 1.000 m2 ,dados que indicam 

claramente o padrão classe média baixa daárea de estu

do. Acrescente-se que também o maior número de ofertas 

ocorre na zona tipo 22. 

. - , , 
Em termos de uso e ocupaçao do solo a area e predomi-

nantemente residencial, quase 70% entre horizontal e 

vertical. A ocupação vertical participa nesse .total 

com apenas 24,1% e cerca de 11% compoe-se de comércio 

e serviços, considerando-se a área construida ( ver.Ta 

bela 5.9). 

O uso industrial comparece de forma bastante significa 

tiva -12,6% de área construida- localizada quase que 

lO:l 



,. 
to~almente junto á· f.larginal do Ti e te, que transf.órmou:...re 

em uma área caracteristica para esse uso • 

... 
Quanto ao crescimento da reigao como um todo, verifi 

ca-se que Santana foi das três a que mais se adensou e 

vem demonstrando uma grande vitalidade revelada 

taxa de crescimento populacional entre 1967 e 

pela 

1977 

( de 50,5 ) indice provavelmente devido à disponibili

dade de áreas vazias. 

c) Tatuapé 

O bairro do Tatuapé caracteriza-se por uma ocupação re 
, 

lati vamente mais recenteQJeas outras duas are as. Cumpre , 

-ainda assim um papel de polarizador da regiao leste 

juntamente com a Penha e a f.'IoÓca. Este papel é ainda 

mais reforçado no momento,com a linha de Netrô Leste -

Oeste que tem atualmente seu terminal de integração de 

onibus originá~ios de toda a regi~o leste nesta esta -

-çao, o que reforça o papel indutor de desenvolvimento 
, 

na area. 

Pelo tipo de investimento necessário à sua implantação 

o Metrô trouxe consigo uma nova fisionomia para a área. 

Tal fato deve-se: à sua prÓpria obra, que se imp~e ' a 

paisagem com a estação, terminais de integraç~o, pra

ças, etc. ; às obras de sistema viário, dada a neces -

sidade de transposição dos eixos da ferrovia, f!Tetrô 

Radial Leste -que também foi alargada-à canalização 

de cÓrregos (no caso o Aricanduva); à implantação de 

vias arteriais de fundo de vale(como a ligação Regente 

FeijÓ/Dut.ra e Av. Aricanduva). 
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GRÁFICO N2 6.5 

TATUAPÉ - PREÇOS MÉDIOS POR ZONAS DE USO ( Cz DEZ 851m2 ) 
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TABELA 5.15 TATUAPf: TABELA §.16 

Numero de Amostras por ZOna de Uso Media dos Preços Atualizados por 
Zonas de Uso (Cz Dez85 /m2) 

Summary: @COUNT Field: VHOJE Summary: @AVS Field: VHOJE 

lU 2U 
z2 z3 z4 zb All z2 z3 z4 zb 

a 1973 3 3 1 o 7 a 1973 1057 1084 628 
n 1974 31 8 o o 39 n 1974 1033 928 
o 1975 23 11 1 o 35 o 1975 1645 1482 1835 

1976 26 13 1 o 40 1976 1640 !588 1370 
1977 15 17 1 o 33 1977 1832 1976 2645 
1978 32 16 4 o 52 1978 1590 1376 8329 
1979 29 22 3 o 54 1979 1204 1431 1364 
1980 23 18 10 o 51 1980 718 1027 1246 
1981 .14 17 1 o 32 1981 825 1047 988 
1982 41 67 5 1 114 1982 736 811 815 1237 
1983 47 63 3 .o 113 1983 766 . 709 608 
1984 37 H 2 o 83 1984 372 446 200 
1985 6 9 3 o 18 1985 552 1145 964 

All 327 308 35 671 All 1041 974 1901 1237 

TABELA 5.17 
ZONEAMENTO 

Área por Zonas de Uso 

Zona de Área (m2) % sobre o 
Uso ( total da fu-ea 

~ 

Z2 3 389 sob 42,.71 

Z3 3 652 000 46,02 

Z4 390 000 4,::n 
\ 

z6 77 000 0,98 

i8 427 000 5,38 

rotal 7 936 000 100,00 

~ As zonas de Uso indicadas não serão 
levadas em consideração na qnálise, 
dada a sua especificidade loçal, ou 
por não existirem nas demais áreas de 
estudo. 

Porcentagem das Zonas de Uso 

z2 Predominantemente residencial de 
baixa densidade 

z3 Predominantemente residencial de 
mêdi a densidade 

z4 Predominantemente residencial de 
a 1 ta densidade 

z6 Zona Industrial 

za Zona Especial -Metrô-Leste (ZML) 

All 

1007 
!012 
1599 
1617 
1931 
2042 
1305 
931 
948 
788 
730 
407 
917 

1055 



TATUAPE 
TABELA 5.18 Numero de· Amostras por Area de Terreno 

1ary: @COUNT . Field: VHOJE 

zu 
z2 z3 z4 ALL 

O TO 192 196 22 410 
500 TO 61 62 8 131 
1000 TO 26 19 1 46 
1500 TO 7 7 o 14 
2000 TO 3 4 3 10 
2500 TO 8 4 o 12 
3000 TO 4 3 1 8 
3500 -- 5 I o 6 
All 327 308 35 670 

_tledia de Precos Atualizados (Cz$ I m2l por tamanho 
TABELA 5.19 

ary: @AV6 Field: VHOJE 

AREA 
O TO :·I 500 TO 1000 TO 1500 TO 2000 TO 2500 TO 3000 TO 3500 -- All 

1973 1173 1243 568 628 1007 
1974 1090 857 1141 1136 808 1012 
1975 1651 1206 954 1946 4403 1599 
1976 1556 1972 1520 1754 1617 
1977 2034 1847 2645 2171 1664 1819 1931 
1978 1855 2722 1723 848 2304 2042 
1979 1303 1405 1249 1152 1393 1493. 1305 
1980 961 946 712 957 1330 1280 727 922 931 
1981 922 648 2510 840 1193 938 948 
1982 765 699 2366 856' 607 784 
1983 764 612 468 981 730 
1984 381 445 559 484 152 531 407 
1985 626 909 3461 394 917 

lll 987 1165 1140 1256 1275 1418 . 1223 1107 1055 



Ainda ~ dificil avaliar o impacto criado pelo Metr3 na 

área de estudo, uma vez que a Estação Tatuap~ foi en -

tregue ao usuário em 1981, tendo portanto, decorridos, 

apenas cinco anos. No entanto, já se percebe uma acen

tuada revitalização no centro do Tatuap~ -a faixa en -

tre a estação e a Praça Silvio Romero e mais al~m, em 

direç~o à Vila Formosa- em termos de com~rcio e servi

ços. 

A verticalização vem ocorrendo numa área relativamente 

afastada da estação -cerca de 1,5Km- prÓximo ao Jardim 

Amália Franco, em pr~dios destinados à classe de renda 

alta, numa área onde esta classe de renda já dominava, 

e que foi muito beneficiada pelos efeitos indiretos do 

investimento em Metr5: sistema viirio e canalizaçaq de 

córregos. Estes beneficios aumentam inegavelmente a 

acessibilidade dessa população que, particularmente 

n~o se utiliza do f·1etr3 como meio de transpcrte, mas 

sim tio automóvel. 

Em termos de valorizaçio de terrenos, a curva da area 

reflete exatamente o movimento da curva do filunic:Í.pio , 

a elevação at~ 1977, quando tem inicio um declinio 

constante at~ 1980, patamar constante, seguida de leve 

queda at~ 1984, data na qual finalmente se apresenta u 

ma brusca e rápida elevação, demonstrando que a valo -

rização está muito mais sensivel aos efeitos das con -

junturas econ3rnica e social mais geral, do que aos im

pactos dé caráter local. 

·Na curva homogeneizada, os valores situam-se aproxima-
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damente no mesmo patamar que os de Santana, assim como 

o perfil sÓcio-econÔmico de sua população, indicadores 

de que as duas ireas·s;o muito semelhantes em todo seu 

comportamento intrinseco. 

Faz-se necessário para Tatuapé, a mesma ressalva feita 

para Santana, quanto ao pico exagerado que aparece na 

Z4 em 1978. Grosso modo, o comportamento entre Z2,Z3 e 

Z4 no Tatuapé é absolutamente homogêneo, sendo que na 

média, os valores mais altos ficam de 72 a ?8 nas zo -

nas Z2 e Z3 e depois transferem-se para a Z3 e Z4. 

Convém repetir que a Z6, apesar de estar presente(mui

to pouco, apenas 0,98%j na área, foi excluida da aná -

lise devido ~ baixissima incidência de ocorrências. 

Para a Z8, o comportamento adotado foi o mesmo que no 

caso de Santanae ooocorrências foram excluidas da amos 

tra. 

, 
As zonas de uso Z2 e Z3 apresentam um numero de. ocor -

rências bastante consistente em relação ~ sua presen -
, 

ça na area (ver Tabela 5.17) -42,7% e 46,0%, respec -

tivamente. 

Quanto ao perfil sÓcio-econÔmico da população, em ter

mos de classe de renda média familiar se situa num: pa

tamar um pouco mais alto que Santana, cerca de 11,5 sa 

lários minimos, assim como em densidade _ populacional 

na área, 152.120 habitantes em 1980 

As outras áreas também se assemelham no que se refere 
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TABELA ~9 

Resumo do Uso e Ocupação do Solo nas Areas de Pesquisa 
1984 

Are as Usos 

Pinheiros A 

(Distritos censitários: 8 

019 e 029) c 
o 
E 

F' 

Total 

Tatuapé A 

(Distritos censitários: . B 

02, 05 e 038) C 
o 
E 

F' 

Total 

Santana A 

(Distritos.censitários: 8 

033· e 041) c 
o 
E 

F' 

Total 

J.trea 
(m~) 

construída 

884.199 

1. 767.907 

981.716 

78.187 

94.430 
I 

3.806.439 

2.866.526 

924.785 

824.770 

2.657.385 

289.809 

6.459.351 

2.591.628 

1.395.614 

672.481 

731.738 

731.378 

5.783.665 

J.trea construída 
(%) 

23,20 

46,40 

25,8 

2,0 

2,5 

100 o 

4'•' 4 
14;3 

13,0 

23,6 

4,6 

100 o 
44,8 

24' 1 

11 '6 
12,6 

12,6 

100 o 
Fonte: Processado pela Base de Dados da SEMPLA - Resumo de uso do .SOlo - 1984 

PMSP - Cadastro TPCL - 1981< . 
Obs.: A- residencial horizontal 

B - residencial vertical 
C - comércio e serviços 
O - indústria 
E - outros 
F' - terreno vago 

Are a de terreno Are a de terreno Coeficiente mé- · 
(m2) (%) dia de aprovei-

mente 

1.271.424 48,0 O, 72 

383.861 14,5 4,59 

603.181 22,8 1,64 

77.137 2,9 1 'o, 
134.454 5,0 0,70 

178.437 6,7 

2.648.494 100 o 1 56 

3.958.489 41,7 0,72 

288.314 3,0 3,14 

862.815 9,0 0,98 

1. 597.299 16,8 0,95. 

800.274 8,4 0,40 

1.981.390 20,9 

9.488.581 100 o o 68 

4.419.332 41,8 0,57 

408.707 3,9 2,94 

1.063.497 10,0 0,68 

1.239.872 11,7 0,65 

1.239.872 11. 7 0,65 

2.463.256 23,3 

10.581.632 100 o o 52 
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ao uso e ocupação do solo sendo a caracterizaÇãõ_ bási 

ca,residencial unifamiliar baixa (41,7% de área de ter 

renos) com apenas 3% de área de terrenos para o uso re 

sidencial verticalizado. Com~rcio e serviços _ atingem 

9% da área, e a presença industrial, com quase 17% da 

área de terren~ ocupado por esse uso, ~ um pouco mais 

forte. Deve-se acrescentar que esse uso (industrial)se 

encontra mais disseminadoao,longo do eixo da Radial 

Leste, sendo composto basicamente pela pequena e m~dia 

indÚstria, principalmente do setor de peças; e eletro-me-
,.. . 

can1ca. 

O Tatuap~, que durante a d~cada 67-77 demonstrou um 

sensivel decr~scimo na taxa de crescimento populacio -

no.l, parece, na à~cada 70-80, tentar recuperar sua.vi

talidade em termos de crescimento e consolidação urba-

na. 

Ainda a titulo de análise geral, observa-se que Pinhei 

ros mant~m sempre os preços mais altos, mesmo na aná -

lise por Zonas de Uso(veja.os Gráficos 5.6 , 5.7 e 

5.8). Entretanto, a Zona que atinge as m~dias mais al-
, 

tas, no global, e a 24 em Pinheiros, mas nas outras 

duar :..reas a 22 ~ a mais alta e estável ao longo do 

tempo. 

Comparativarnente,(em nenhuma das três áreas de estudo) 

a Z3 denota um comportamento muito significativo ao 

longo do tempo, apesar da permissão em termos de ver -

ticalização e adensamento. Guardando-se as devidas res 

salvas, em termos de generalização para o restante da 

cidade, pode-se dai inferir que a pressão para a verti 
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calizaç~o concentra-se em pontos bastante localizados 

e espec:Í.ficos, não tendo necessariamente um significa

do mais amplo em termos das curvas médias de preços em 

todas as áreas, mas refletem o tipo de pressão de mer

cado em cada área da cidade. 
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CONCLUSÕES 

" O preço da terra aumentou 81,1% a partir do segundo 
semestre de 1984 até junho deste ano(l986).Parte des 
ta elevação ocorreu apÓs o.Plano Cruzado, que limi -
tou os ganhos com a especulação financeira 11 (1). 

" estão contribuindo para alterar·a fisionomia de 
são Paulo ao mesmo tempo em que fazem girar um pro -
duto, o imÓvel, que experimentou um :Í.ndice de valori 
zação de 50% este ano, desde que o Plano Cruzado deu 
um impulso dicisi vo na construção c i vil 11 

( 2) ·• 

" A s?.o Paulo do ano 2000, no entanto, precisará de 
muitos investimentos: mais transportes coletivos, p~ 
ra substituir os caÓticos engarraf:lmÉmtos no trânsi
to individual, mais telefonia, mais segurança, mais 
áreas de lazer, e mais, e mais, e mais, " (3). 

Os trechos referidos acima, reforçarú as hipÓteses do 

trabalho. A primeira variável a interferir no comport~ 

mento dos preços de imÓveis em áreas urbanas é a vari~ 

vel macro-econÔmica. As medidas implantadas através do 

Plano Cruzado, em 1986, tiveram um efeito explosivo so 

bre os preços, que já vinham num r:Í.timo ascendente mui 
, 

to acentuado desde 1985 (como se pode observar nos gra 

ficos). 

As demais variáveis de ·caráter urban:f.stico, sejam os 

investimentos pÚblicos em serviços e equipamentos, se

jam as condicionantes de uso e ocupação do solo têm 

uma influência sobre o comportamento dos preços de ter 

renos mais detectáveis a n:f.vel local, nos bairros e 

nas áreas de influência dos equipamentos e serviços. 

(1) Jornal "Folha de são Paulo",terça-feira,l8.12.1986 
no Caderno de Economia. 

(2) Revista Veja,~upl. Veja em S.P., nº943 da Editora 
Abril, out/86, 

(3) Revista Isto E, supl. Isto É, S.P. agosto 1986. 

109 



Assim, cabe salientar que o dinamismo metropolitano 

frequentemente contribui no sentido' de provocar a alt~ 

ração da ordem de importância dos bairros atraentes p~ 

ra a incorporação, promovendo ora um,ora outro à posi

ç;es de destaque em termos de verticalização I adensa 

mento. 

t essa posição ocupada por Pinheiros no presente estu

do,destacando-se pelos valores mais altos e pelo grau 

de urbanização. 

Entretanto ao comparar as tendências ,e os comportamen -

tos das curvas especÍficas das três ~reas com a ~~dia 

geral do MunicÍpio de são Paulo, se conseguiu vislum

brar com mais clareza as tendências ditadas pelas re -
~ 

gras do jogo mabro-econ5rnico, ja ápontadas em sua evo-

lução na primeira parte deste trabalho. E não os impa~ 

tos localizados de um investimento do porte e influê~ 

cia do Metr5, dada a sua especfficidade, condicionada , 

pelas suas características pr6prias de cada zona da 

cidade. 

Essa evidência ~ reforçada pela constatação de que, os 

efeitos do investimento em transportes pÚblicos se fá

zem sentir apenas a nÍvel local, ainda mais, que mesmo 

nesse plano esses efeitos ainda não são tão fortes, na 

-medida em que nao existe ainda llina rede mais completa 

de transporte r~pido, o que viria realmente a ter um 

efeito disseminador e indutor da valorização e do de -
~ 

senvolvimento urbano, especialmente nas areas mais dis 

tantes e menos equipadas da metr6pole. 

O metrô ~ 
~ 

um investimento que so começa a ter uma in-
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fluência mais determinante a nivel do desenvolviment9 

urbano da metropÓle ··depois de um tempo razoável, medi 
. -

do em termos de década (ao menos no caso brasileiro).É 

pois, um ciclo longo e que deverá ter influência mais 

marcante na localização da população de classe média e 

principalmente. baixa, que é quem utiliza em larga esca 

la desse meio de transporte, mas que por outro lado 
- , 

nao e quem atua de forma determiante no comportamento 

dos preços do terreno. Ao contrário, os efeitos sobre 
, 

o valor da terra, se fazem sentir imediatamente apos o 

anúncio da obra, crescendo a cada nova etapa, desapro

priação, construção e entrada em funcionamento.(4) 

Assim, à guisa de conclusÕes, pode-se afirmar que a r~ 

lação entre preços de terra e equipawentos e serviços 

pÚblicos se dão numa ordem direta, Portanto, quanto 

mais distantes(em termos de tempo de viagem) e menos e 

quipados os bairros, mais baratos são os terrenos, e 

mais baixas são as faixas de renda das populaçÕes que 

os ocupam. 

Por outro lado, na cidade como um todo, a escassez re-

lativa de terrenos bem equipados e bem localizados,faz 

com que aqueles que o são, sofram um processo de proc~ 

ra e adensamento vertiginosos, produzidospor especula

dores, agentes finan6eiros e empreendedores imobiliári 

(4)Infelizmente a exiguidade de recursos e a limita 
ção dos dados a que tivemos acesso não permitiram , 
observar de modo mais preciso o impacto localizado 
do metrô, mas somente fracas evidências·de caráter 
mais geral. 
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-os, tendo como efeito a elevação generalizada dos pre

ços. Este fato ~ constatado na pesquisa ao se observar 

que os valores em Z2 e Z4 são os mais altos em todas 

as áreas, seja por permitirem maior ocupação extensi -

va, seja pela intensidade ( maiores Índices de ocupa -

ção e aproveitamento) at~ atingir o esgotamento da ca

pacidade de infra-estrutura a serviços, tornando urge~ 

te a sua ampliação. 

Por outro lado, ao constatar esse comportamento, se 

obeservatamb~m que os terrenos, assim como todos os 

bens econÔmicos têm seus preços determinados pela con -

junção dos efeitos da oferta e da procura. 

Ao afirmar a interferência dos fatores econÔmicos mais 

gerais sobre o mercado, se está afirmando tamb~m a for 

ma de atuação dos promotores privados que agem com 

fins lucrativos. E~tes, condicionam o mercado aos seus 

interesses, às quantias que se dispÕem a pagar, e que 

pode ser a renda fundiária mais alta, imprimindo dessa 

forma uma alta ao mercado como um todo. Os . objetivos 

dos empreendedores I promotores estão relacionados a: 

a) a procura para edificação; 

b) a procura com fins ~speculativos, para posterior re 

venda apÓs a valorização adquirida. 

A segunda postura, de caráter especulativo, dependerá, 

do ritmo inflacionário. Quando aumenta a inflação e so 

bem as taxas de juros, as aplicaçÕes são canalizadas 

para o setor financeiro e de pap~is. Dado o seu cará -

ter mais estável, a imobilização de recursos em bens 

de raiz funciona como estoque de valor. O caráter mais 

112 



estável da aplicação em terras se deve ao. fato de 

ha.very_uedas acentuadas no valor da terra, os preços 

se mantem estáveis ou sofrem elevação. 

-na o 

ou 

A procura para edificaçio ~ condicionada por fatores 

que foram classificados como condicionantes locais que 

se distribuem da seguinte maneira: 

- a acessibilidade fÍsica ao centro principal e aos 

centros secundários; 

- disponibilidade de linhas de financiamento; 

- as possibilidades de construção oferecidas, dentro 

do quadro da legislação urban:Ístic:.1; · 

- o meio ambiente social que implica em que os compra-

dores de terrenos não são somente motivados pelas 

preocupaçÕes de distância/tempo, mas procuram .uma 

certa densidade contru:Ída e a proximidade a uma cer

ta classe social. 

-Estas sao as regras que regem o comportamento do mer -

cado fundiário e que condicionam as formas de apropri_ê: 

ção do soló e~-~:Ítios urbanos densos. 

Ao contrário do Brasil, na Europa e Estados Unidos, o 

transporte rápido de massa ~ de fato indutor do adensa 

mento, já que primeiro se planeja o deslocamento e de

pois o adensamento. Já aqui, a decisão de investimen

tos em-equipamentos pÚblicos ~ conseqüência de uma 

pressão de demanda, que só vai ser pensada quando .as 

condiçÕes estão prestes a se tornarem insuportáveis,ou 

bem al~m desse ponto. 

Como constatação geral das evidências emp:Íricas do tra 
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balho, pode-se afirmar que a nivel da distribuição dos 

beneficios gerados pelo investimento pÚblico, esta fi

ca restrita às camadas de maior poder aquisitivo, uma 

vez que a sua localização nas áreas mais bem equipadas 

é determinada pela sua capacidade de inserção econÔmi 

ca e consumo desses bens, principalmente a terra, q~e 

incorpora ao seu valor final não só os custos reais do 

investimento, como também todo o jogo especulativo ge~ 

tado pelas manobras econÔmicas. 

Assim,se o investimento pÚblico tem por um lado um e -

feito indutor do cre~imento e da valorização, tem por 

outro, como resultante perversa, a exclusão das elas -

ses mais necessitadas desses serviços, justamente as 

fami.lias trabalhadoras que contribuem com sua cota(pro . -
porcionalmente muito mais altas) para esse progresso e 

desenvolvimento. 

, 
Por esses motivos, e imperioso que se desenvolva um 

sistema imobiliário que coloque em consonância a estru 

tura de valores envolvidos no setor, em cada região 

faixas de renda, custos, disponibilidade de recursos -

com a dinâmica de expansão urbana. 

Dai se acreditar ser fundamental para aqueles que 

responsáveis pela gestão urbana, pela formulação 

-sao 

de 

planos e leis, que devam conhecer cada vez mais os me

canismos que regem o comportamento do mercado fundiá -

rio e imobiliário, de suas alteraç3es e das estruturas 

polÍticas, econÔmicas e sociais que o determinam. Es ~ 

ta é, a nosso ver, a Única maneira que poderá permitir 

intervir nas decis3es de modo a conjugar os interesses 
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dos empreeendedores à ação do Poder PÚblico de modo a 

orient·ar o desenvolvimento da metrÓpole de forma urri 

pouco mais ordenada, permitindo distribuir melhor os 

benefÍcios da ação e do investimento pÚblico. 
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A N E X O I 



RESENHA BIBLIOGRÁFICA DE TRABALHOS E PESQUISAS SOBRE 

MERCADO FUNDIÁRIO URBANO 

Ainda são relativamente poucos os trabalhos e pesquisas de ca

r~ter emp!rico sobre o mercado fundi~rio, valorização de ter

ras e evolução dos preços de terrenos, sob a Ótica da dinâmica 

do espaço urbano. Com a intenção de suprir parcialmente essa 

lacuna é exposta a seguir uma breve relação dos trabalhos e 

respectivas resenhas, de que se tem conhecimento. 

AUTORES BRASILEIROS 

1. ANDRADE, Afranio Alves e PENNA, Ana Adelia A.L.- l·Ierca

do de Terras e Estruturação do Espaço Urbano: A Experi

ência da Regi9.o Metropolitana de Belo Horizonte-- in Rc-

vista Brasileira de Planejamento, Porto Alegre,(6):48-

57, dez 77. 

O trabalho se baseia na seguinte premissa; A estrutura 

urbana é determinada pela estrutura de preços da terra, 

na cidade. O preço da terra funciona como alocador de 

espaço, dependendo do modo como é distribuída a renda 

pela população. Indivíduos e empresas disputarão ( pela 

maior ou menor capacidade aquisitiva) o espaço em fun -

ção de como essa sociedade decide valorizar esse " bem 

terra "· Os dois elementos b~sicos de estruturação do 

espaço são: a acessibilidade f!sica e a acessibilidade, 

econÔmica. 

121 



2. CAMPANÁRIO, Milton de A. - Land Rent And the Reproducti 

on of Labour Force: Some Evidence Frorn são Paulo - tese 

para obtenção do grau de Doutor apresentado à Universi

dade de Cornell - EUA, 1981. 

O objetivo do autor· é demonstrar que a "espoliação urba 

na " - resultante da falta de serviços de consumo cole

. tivo, socialmente necess~ria para a reprodução da Fo~ça 

de Trabalho é assunto derivado do conflito entre duas , 

forças: a) da expanção capitalista dominada pelo setor 

industrial intercionalizado que, também , necessita 

de urna 

versus 

ordenação interna que propicie sua expansao , 

b) as pressÕes de camadas da sociedade que e-

xigern melhorias no padrão, acesso e participação no sis 

tema politico-social. 

Para o autor, preço da terra urbana é obstáculo à repr2_ 

dução .da Força de Trabalho, e no entanto é condição ne

cessária para a (re) produção do Capital e do Trabalho. 

3. Coordenadoria Geral do Planejamento do Hunicipio de São 

Paulo( COGEP. PMSP ) - Os Efeitos do Mercado Fundi~rio, 

no Desenvolvimento EconBrnico - Roteiro para Discução 

Vol. 1 e 2 , S.P. 1977. 

O trabalho trata do papel do mercado fundi~rio urbano 

na Economia, através da questão da valorização das ter

ras em função das economias externas geradas pela rete~ 

-çao de terrenos, desviando recursos do setor produtivo. 

O trabalho trata ainda do papel da estrutura de investi 

rnento no Brasil, dando como exemplo as baixas percentu

ais de valorização do terreno urbano no periodo de auge 

da Bolsa de Valores. 
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4. COGEP - PMSP - Coordenadoria Geral de Planejamento do 

Munic!pio de S~o Paulo-O Mercado Fundi~rio Urbano no Mu 

nic!pio de São Paulo.:.. RelatÓrio de Pesquisa Vol. l e 2 

s. p. , 1976. 

Estudo sobre a valorizaç~o da terra urbana no Munic!pio 

de S~o Paulo, 1969 a 1976. Verifica a correspondência , 

entre o valor do terreno e o potencial de uso das zonas 

e acessibilidade como fatores condicionantes, mais que 

localização ou dimensÕes de terreno. 

Foram caracterizados três per!odos diferenciados:em ter 

mos de homogeneidade de comportamento dos valores. 

5. CORRÊA, João Alberto - O Custo da Infraestrutura e a Va 

lorização do Solo Urbano, SP, COGEP / PMSP, 1978. 

Analisa a relaç~o entre custo do terreno, custo do in -

vestimenta P~blico e o lucro proveniente da ~speculação 

Partindo do pressuposto que antes de ser loteado e equl 

pacto o terreno tem um valor praticamente nulo. O autor 

apresenta a metodologia utilizada para concluir que o 

lucro total passa a ser ordem de 3,53 vezes o custo ini 

cial do terreno. 

6. Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAN - Pesquisa sobre o 

Problema Fundi~rio Urbano - 6 volumes, SP 1983. 

A pesquisa analisa a efic~cia e o potencial dos instru

mentos existentes para a atuação do Estado visando pos

. sibilitar o acesso das populaçÕes de baixa renda à ter

ra para fins de moradia. 

As ~reas pesquisadas foram as Regioes Metropolitanas de 
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Rio de Janeiro , Belo Horizonte e são Paulo. 

O trabalho se estrutura em duas partes: 

1)- Pesquisa e levantamento documental e bibliográfico, 

sobre os instrumentos e pesquisas sobre o tema; e 

2)- Análise de cada um dos instrumentos sob .diferentes 

Óticas através dos depoimentos de estudiosos, em

presários e produtores imobiliários, e consumidores 

da terra urbana. 

7. I P T - Instituto de Pesquisas TecriolÓgicas - Contribui 

ção para a Análise Intraurbana de São Paulo - Caracteri 

zação do Mercado de I~Óveis -RelatÓrio Final, SP 1978. 

É apresentada a metodologia e o tratamento estat:f.stico, 

para o estudo de valores do SISTEMA PROMEDIO-EMBRAESP , 

com vistas à avaliação do sistema e investigar a contr~ 

buição de fatores como localização, tamanho e zoneamen

to na formação dos preços de imÓveis. 

8. KANDIR, Antonio - A Instabilidade do l\1ercado Habi tacio

nal - Tese de Mestrado Apresentado à UNICAl\1P, Campinas, 

1.983. 

A tese consiste na análise do mercado habitacional enfo 

cando principalmente à pol:f.tica econÔmica como fator de 

interfer~ncia na base t~cnica do seguimento de edifica-

-çoes. 

são abordados os seguintes pontos: 

a) - A caracterização dos capitais envolvidos na incor

poração imobiliária e seus pressupostos; 

b) - Descrição detalhada da evolução do mercado habita-

cional inscrito no quadrado da conjuntura nacro 
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9. 

) 

econÔmica; 

c) - sio ident~ficactas as determinantes da instabilida

de do mercado habitacional. 

LEFÉVRE, Rodrigo B. Notas Sobre Renda Fundiária em 

NegÓcios Imobiliários, documento de trabalho apresenta

do no Seminário Aberto Sobre a Renda Fundiária na Econo 

mia Urbana promovido pela FUNDAP, SP novembro 1978. 

, 
O autor analisa o papel do terreno no lucro dos empresa 

rios capitalistas cuja atividade é a produção de aparta 

mentos para venda. 

Foram estudados sete casos de empreendimentos imobiliá

rios relacionando taxa de lucro, preço d~ terreno e coe 

ficiente de aproveitamento. 

10. MASSENA, Rosa Maria R. - O Valor da Terra Urbana no Mu 

nicÍpio do Rio de Janeiro - tese de Mestrado apresenta

do à COPPE- UFRJ, Rio de Janeiro, 1976. 

Trata-se de uma-análise dos fatores condicionantes do 

preço da terra no MunicÍpio do Rio de Janeiro, a partir 

de tr&s modelos de valorização: 

a) - modelo nuclear - segundo o qual os preços decres -

cem a partir do centro; 

b) - modelo polinuclear - acrescenta ao primeiro a in -

fl\].ência dos su~entros na formação dos preços; 

c) - modelo de amenidades - que estuda a influência de 

fatores como clima, poluição, paisagem, status e 

infraestrutura. 
, 

As conclusoes refletem a posiçao de que as areas mais 

valorizadas sio àquelas acupadas por populaçio de alta 
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, 
renda, que tem possibilidade de ocupar as areas mais 

privilegiadas em relação a qualquer um dos modelos aci-

ma. 

11. NIGRIELLO, Andreina - O Valor do Solo e Sua Relação com 

a Acessibilidade: estudo a n:f.vel urbano. Tese de Mestra 

do apresentada à COPPE - UFRJ - Rio de Janeiro, 1977. 

, 
A tese se divide em duas partes. A primeira e uma pes -

quisa bibliográfica acerca das teorias econÔmicas sobre 

valor do solo e indicadores de acessibilidade relaciona 

dos. 

, , 
A segunda parte e a pesquisa empírica para testar as te 

orias de acessibilidade corno indutor da valorização! a

plicada sobre a linha Norte - Sul do Mêtro. Foram efetu 

ados testes de correlação e regressÕes que buscam esti

mar a valoriz~ção da acessibilidade ao centru promovido 

pelo sistema de transporte rápido de massas, sobre .os 

terrenos no contorno. 

12. PENNA, Ana Adelia e Rocha, Vicente E. - Alguns fatores, 

determinantes do Custo da Terra Urbana: o caso de Belo 

Horizonte, apresentado no PAINEL DE BEBATES: O Preço da 
.. 

Terra Urbana e a Ação Estatal, promovido pelo CEPAI·1, 

1.980. 

O estudo procura observar e analizar a evolução dos pr~ 

ços de terrenos e seus reflexos sobre o aglomerado metro 

politano de Belo Horizonte, relacionando o movimento do 

preço ao ritmo das variaçÕes do crescimento econÔmico e 

demográfico, no per:f.odo de 1950 a 1976. 
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Atrávés da indicação de seis periodos distintos, -sao 

identificadas as fases de crescimento e decréscimos re

ais dos preços, constatando o car~ter dependente e com-

plementar do mercado imobili~rio, resultante das . -açoes 

do Poder PÚblico em investimentos em infraestrutura e 

equipamentos. 

são avaliados os impactos na segregação espacial e na 

distribuição de renda. 

13. RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz, - Capital Imobili~rio, 

Propriedade Fundi~ria e Espaço Urbano: Contribuição ao 

Estudo da Ur~anizaçã6 do Rio de JANEIRO - PUR-UFRJ- Rio 

de Janeiro, 1983. 

O trabalho tem por objetivo observar o processo de for

mação do espaço urbano do Rio de Janeiro através da an~ 

lise do mercado imobili~rio habitacional. Foram examina 

dos os processos relativos ao parcelamento da terra ur

bana, à produção e circulação da moradia, e os agentes, 

que atuam nesse mercado. 

O trabalho foi estruturado da seguinte maneira: 

a)- Orientação metodol6gica e te6rica; 

b)- As bases hist6ricas da formação do capital imobili

ário no Rio de Janeiro; 

c)- A identificação das formas de acumulação do Capital 

imobili~rio na cidade, relacionando-o às ~ondiç~es 

econamicas e ~s transformaç~es ocorridas no espaço 

14. SABATTINI,Francisco - "El Alza de los Precios Del Suelo 

Urbano em la America Latina y Su Relaci6n con el Precio 

de la Vivenda'', in Revista Brasileira de Planejamento , 

Porto Alegre, 1981 - Edição Especial. 
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.. · .. 

Nas cidades latino-americanas, o preço da terra tem su

bido mais que qüalquer outro Índice, superando todos os 

Índices de variação de preços, também em relação aos 

preços em cidades dos paÍses desenvolvidos. 

Duas ordens de fatores são detectadas: 

a) - Fatores Urbanísticos - A influência da 
, 

demanda e 

decisiva, dado o caráter monopolista da proprieda

de da terra urbana(expressado principalmente pela 

localização: não há um ponto igual a outro). Assim 

os preços são determinados pela demanda e não pela 

quantidade da oferta. 

b) - Fatore~ Macro-e~onBmicos - Foram relacionados o 

gr~u de concentração e o ritmo d~ urbanização das 

cidades, a inflação e a falta de alternativas seg~ 

ras de investimentos que estimulam a demanda espe

culativa e a demanda preferencial pela terra como 

opção de investimento. 

Em seguida o autor relaciona os preços do mercado 

fundiário ao preço da habitação em pa:f.ses da Ameri 

ca Latina. 

15. SCHMIDT, Benicio V. -A Questão Fundiária no Brasil: No 

tas sobre suas Determinaç3es Gerais, mimeo. 1980. 

são identificados os fatores determinantes da questão 

fundiária no Brasil, destacando duas vertentes: os pro-

cesses estruturais e os processos conjunturais aplica -

dos à forma pelo qual a economia capitalista gera e dis 

tribui o excedente produzido: 

a) - Processos estruturais: a maneira como ocorre a ur

banização, principalmente ao modo como se dá a ex-

pansão do capital sobre as terras destinadas ' a 
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agricultura. 

b) - Processos Conjunturais: dizem:respeito ~s manifes

taç~es concretas dos processos constitutivos em 

um determinado periodo de tempo, sob a Ótica da in 

tervenç~o estatal nos rumos politicos-econ8micos , 

como fator determinante das condiçÕes de vida urba 

na. 

16. Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenaç~o Ge -

ral da Cidade do Rio de Janeiro - Contribuiç~o ao estu

do Sobre o Valor da Terra no f-Iuniclpio do Rio de Janei-

ro, R.J. 1980. 

Estudo sobre a valorizaç~o da terra urbana no Municipio 

de 1973 a 1980. Foram utilizados e comparados os valo

res declarados para fins de tributaç~o(SISA). 

Algumas ConclusÕes: 

-a) - O centro continua valorizado, mesmo que nao seja -

para o uso residencial; 

b) - Nas demais ~reas, a valorizaç~o maior ocorre nas 

zonas de alta e m~dia renda, onde ~ aplicada maior 

quantidade de investimentos pÚblicos. 

c) - Favelas n~o interferem na valorizaç~o; 

d) -As ~reas litorâneas da zona Sul.ainda detem a lide 

rança em termos de valorizaç~o. 

17. Superintend~ncia de Desenvolvimento da Regi~o Metropoli 

tana de Belo Horizonte - PLAMBEL - Diretrizes da Estru

turaçio na Regi~o Metropolitana de Belo Horizonte: Pro

posta Preliminar para o Aglomerado Metropolitano, Belo 

Horizonte vol. I 1982. 

Os objetivos do trabalho visam relacionar a quest~o do 
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lucro imobiliirio e a valorizaçio dos terrenos com o p~ 

drio, ritmo e intensidade do processo de expançio urba

na da regiio metropolitana. O estudo abran;2e o per:iodo

de 1950 a 1979, tendo sido identificadas cinco fases 

correlacionadas ~s alternativas de investimento 

rentiveis em cada uma delas. 

mais 

Recupera histÓricamente o processo de parcelamento do 

solo em Belo Horizonte e o padrio de urbanização resul

tante, bem como o tipo de submercados que se formaram , 

descrevendo a dinâmica de estruturação do espaço metro

politano resultante. Promove ainda uma anilise da atra

ção do Poder PÚblico nessa estrutura. 

18. VETTER, David M. e MASSENA, Rosa M.C. - Indicadores de 

Acessibilidade espacial: uma aplicação ao Grande Rio de 

Janeiro, in Revista Brasileira de Estatistica) Rio de 

Janeiro IBGE, out/ Dez 1979. 

O artigo tira os resultados e conclusÕes de tmta pesqui-

sa sobre os indicadores de acessibilidade espacial na 

Região Metropolitana. 

sio estabelecidas relaçÕes entre indicadores de acessi

bilidade espacial, excedente fiscal(definido como o va-

lar atual da d~ferença entre aumento de renda do solo 

provocado por investimentos pÚblicos, taxas e impostos, 

locais), das amenidades flsicas, do valor da terra e da 

distribuiçio da renda familiar. 

As conclusÕes se remetem ao fato de a acessibilidade se 

transformar num fator de composiçao da renda elo solo 

-urbano, e portanto significar um impacto na segregaçao 

espacial, segundo faixas de rendimento. 

130 



1 ~ 

AUTORES ESTRANGEIROS 

GRANELLE, Jean Jaques - La Valeur du Sol Urbain et 

Proprieté Franciese, Ed. Monton, Paris, 1975 

la 

O objeto desse estudo é a anilise do mercado fundi~rio, 

contido nos limites da cidade de Paris, e uma reflex~o, 

sobre as perspectivas e modos de apropriaçao do solo em 

um sitio urbano denso. O estudo se divide em quatro paE 

tes: 

a) - abordagem metodologia e instrumentos estatísticos; 

b) ·- Uma revis~o histÓrica da evoluç~o do mercado fundi 
, , 
ario apos 1960 .. 

c) - A an~lise dos fatores de formaç~o dos preços, a 
, 

pesquisa empírica; 

d) - As formas de apropriaçio do solo urbano, as condi

ç~es de posse e tranfer~ncia da propriedade. 

2. TOPALOV, Christian - Les Promoteurs Immobiliers: 

Contribution à L'analyse de la Production CaJ:-:italiste -

du Logement en France, Ed. Monton, Paris, 1974. 

O objeto desse trabalho s~o os promotores imobiliirios, 

a localizaç~o de suas operaç;es, seu n.:f.vel de atividade 

e seu comportamento no que se refere à utilizaçio do so 

lo nas aglomeraç;es urbanas. 

O promotor imobiliirio é aqui conceituado como o agente 

suporte de uma articulaç~o de relaç;es sociais dentro 

do ciclo de produç~o e reproduç~o do espaço urbano. 
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