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SUMÃRIO 

O nercado irrobiliãrio tem evolUÍdo mui to ul tirnanente e torna-se 

cada vez mais carplexo e diverEifi_cado, ·difiail.tando a :investigação de suas 

tendências. E necessãri.o que rrétodos ·,~ p~ced.inentos se desenvolvam e se adé!E 

tem. às áreas e acs prd:>lernas ·que estão sendo estudados. 

Diante desta problemática, o estudO em questão procura ccntribuir 

cem um instn.urental de análise que facilite: a decisão de ·:investir em im5veis 

residenciais na área urbana de São Paulo. 

Fbr neio de uma análise que abrange â:l:eas interdisciplinares, urba

nism::> e marketing, propÕe um exarre das crndições. do rrercado irrobiliário. Em

bora a ~cia de dadcs sect.mdãrios que o representem tem sido um sério cbs

tãculo a asstmtos desta natureza, este estudo apresenta-se caro uma tentativa 

. de superá-lo. 

Em bUsca de um rrétodo que possibilite manipular os poucos dados 

encontrados , são· elaborados dois processos denominados macro e microanálise 

que procuram dennnstrar a viabilidade da apli~ção de uma análise sistêmi.ca a 

um asstmto tão cc.uplexo. 

. L_ 
c.·--.- .. · .. :_-... 1-'·LI:: .... ~~ ... ~..c-----
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XV 

· A rnacroanálise pretende evidenciar que as errpresas ligadas ao ner 

cado inobiliârio estarão nelhor habilitadas para investir em determinada área 

quando esta for. exanrinada dentro de um oontexto global. Para atingir tal obje 
.. -

tivo, propõe ao investidor inobiliãrio um estudo que lhe dê \..Dl'la -idéia do teci 

do urbano em seu cxnjunto. 

A micro.anãlise, CC>ll'plenentando esta mvestigaçao, fornece um esq~ 

ma que pa;sibili ta analisar oom mais prepisão as cmdições da área em exame · 

Sugere ainda uma pesquisa planejada que organize as ccndições de roleta e ana 

lise de dados na região selecionada, com vistas a examinar o universo dos po 

tenciais ccmpradores. Para tanto, deixa entrever o quanto é necessário defi 

nir o perfil dos carpradores e as principais variáveis que influenciam . E3!Il 

suas decisões. 

Por estes dois processos conclui-se, enfim, que_ há toda urra. garra 

de fatores e circunstâncias que envolvem o marketing imobiliário, devendo o 

investidor estar atento a ela no JIOJrento em que irá selecionar e investigar 

certa área. 

Assim, este estudo apresenta-se corro um texto intn:xlutôrio à rraté 

ria, acessível para aqueles que não possuem formação técnica e de interesse 

para as pessoas desejosas de tanar um prineiro cmtato em forma ordenada com 

os problemas da área nercadológica. 

Muito embora seja proveitoso para os estudiosos da área de São 

Paulo, a~ta-se que pode ser igualJiente útil para 

analisar ~a -similares. 

'· 
'-~-

aqueles que pretendem 
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INTRODUÇÃO 

· A preocupação pri.m::>rdial, que se notará no decorrer do presente tra 

ba.lho, é a de.desenvolver um estudo 4ue forneça, ao investidor im:>biliârio , 

suõsídios sobre o tecido urbano de--são Paulo, através de -uma visão global, a 

fim de facilitar a escolha da área onde atuar~ Acredita-se, mais precisamen

te, que a grande contribuição deste estudo reside neste propÔs i to de querer 

equipar o investidor i.m::>biliário com idéias que lhe serão relevantes para 

atingir um des~o mais eficiente. 

~ fácil constatar, hoje em dia, que a experiência e o bom senso ' 
principais instrunentos ainda em uso, por si só ·não bastam, tend.o em vista, 

sobretudo, o incremento da concorrência nestes Últ:inos anos. Porquanto, é ~ 

ciso qÚe se faça UJia revisão i.madiata nos métodos de trabaTho; que se conhe

ça a realidade local para, a partir disso, maximizar os objetivos a se:rem al 

cançados, para, enfim, um maior aproveitamento dos recursos. 

Assim, a análise do tecido urbano sob o prisrra do mercado inobiliâ

rio apresenta-se cano um problema cujo estudo, por meio de métodos cientÍfi

oos, não deve ser postergado por mais te.rrq:>e. Muito embora a escassez de dados 

secundários referentes ao mercado im:>biliário seja \.lln3. realidade, é possível, 

contradizendo opiniões mais pessimistas' atingir tal objetivo recorrendo-se a 
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dado~ indiretos. · Para J, foi utilizado, como ponto de partida, a análise 

de duas distribuiçÕE-s espaciais: 

- a ·distribuição da oportunidade de mercado varejista; e 

- a distribuição da população. 

Estas distribuições espaciais ooorrem em virtude de que é comum, em 

âreas metropolitanas, indivÍduos ou fanúli.as, com certas características 

ciais, econômicas ou étnicas semelhantes, viverem próximos uns dos outros 

50 

constituindo nÚcleos homogêneos. Estes nÚcleos, por sua vez, aglomerando-se 

aos poucos, geram a distribuição espacial da população. ~~ _a esta distribui -

ção for acrescida a da_l:'el'lda _e a da __ prn~ª-<?-~~~--~o~s':lliD, ter-se-á, como re-

sul tado, a distribuição espacial da· oportunid~de de mercado. Prolongando-se 

um pouco mais esta reflexão' pode-se inferir que' se a isto for atribuÍda a 

variável tempo, será possÍvel avaliar as tendências desta distribuição e le 

vantar hipÓteses sobre a distribuição futura, o que tem sido tão almejado ~ 

los investidores imobiliários. 

O único dado relevante disponÍvel por subdistrito do mercado imobi-

liârio é o número de domicÍlios alugados. Sua distribuição espacial é obtida 

da divisão desta quantidade pela área do respectivo subdistrito 
(1) 

A abordagem destas três distribuições será feita através de um PI"2. 

cesso denominado ma.croanálise. Deve-se entender por macroanálise, neste caso, 

o estudo de todos os subdistri tos do município de São Paulo analisados conj~ 
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ta e globalmente. Cabe a ela a função de dar uma visão geral do tecido urbano 

de são Paulo consegUida com o auxílio de mapas , o que será visto ·posterior

nente. DaÍ em:matn os elementos necessários para que se selecione uma ár€a. 

Em seguida, este estudo sugere um roteiro, apresentado na microaná-

lise, que visà a dar condições para que se efetue um estudo mais detalhado da 

área escolhida. 

Para atender aos objetivos firmados , o assunto foi examinado median 

te o seguinte: 

No prineiro capí t:ulo, denominado conceitos e teorias , são forneci-

dos os requisitos básicos para o entendinento do assunto que se vai tratar 

São definidos alguns cancei tos de urbanisrro, bem corro são descri tas várias 

teorias que determinam as diferentes formas de c:rescirrento das áreas urbartas . 

O segundo capítulo, que se caracteriza por ser informativo, apres~ 

ta a exposição de dados secundários , que serão utilizados neste estudo. Ini 

cia-se cem um esboço do histórico de são Paulo até à situação de noje, se~ 

do alguns canentários sobre a lei do zoneamento (2). ~ apresentado ainda o ín 

dice camposto modificado da tese de doutorado do Professor Alberto de Olivei-

T ,: __ Filh' ( 3) be . . - d d d . . . ra. .~. •. un::1 o , m corro a espeCJ.fl.caçao e outros a os, CUJa estJ..Jratlva 

fundamenta-se nas seguintes fontes: 

Pl Urb 4' • D~~ • - ul (4) - ano aru.stico ~1.co de Sao Pa o 

- Plano Metropolitano de Desenvolvinento Integr-ado (S) 
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- Canparihia do Me1. 
. - (6) 

.:..~tano de Sao Paulo 

- Pesquisa realizada pelo Instituto Ga.llup de Opinião PÚblica ~a ci 

dade de' São Paulo ( 7) 

·,........__ 

O Últirro capítulo oonstitui o nÚcleo deste estudo. As proposições 
./ 

são aí apresentadas e examinadas, através das técnicas já aqui rrencionadas :~ 

cro e microanálise. 

Pn:>curou-se, tanto na. exposição cano na formulação das técnicas ,ser 

o mais objetivo, prático e direto possível. Deve-se ter em rente, contudo 

que não se pretende aqui esgotar o assunto, mas sim abrir perspectivas para 

que possam surgir novos trabalhos nesse sentido. Na verdade, esta é uma 

poo.co estudada até agora, o que pode ser notado pela carência de trabalhos 

que versam sobre o tema, e, por isso mesrro, trata-se de '=• tGrreno canplexo, 

que está a exigir novos e sistemáticos esforços de pesquisa. 
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INlORMAÇOES PRELIMINARES 

1. Não obstante u. divisão da cidade seja em distritos, 

XX 

e vilas, ·este estudo lilni tou sua-análise_ em tenros de subdistri tos, UID3. vez 
·,--.._ 

que os dados enoontredos assim o det-erminaram. 

2. A lei do zoneam:mto dispÕe sobre a di visão do território cb município de 

São Paulo em zonas de uso e regulanenta o parcelanento, uso e ocupação do 

solo, tendo em vista os seguintes objetivos: a) assegurar as reservas dos 

espaços necessários ao desenvol vim=-..nto das diferentes atividades urbanas ; 

b) assegurar a ooncentreção equilibrada das atividades e pessoas; c) estru 

turar e orientar o desenvolvirrento urbano. 

3. Para a tese do Pn:>f. Alberto de Oliveira Liira. Filho, que tem cem::> tÍtulo 

~álise do Iesenvolvinento do Sistema Varejista Controlado na kea Metropo

litana do Grande são Paulo, foi utilizado corro variável de estudo o índice 

-conposto modificado. Este foi determinado ~través de três densidades, a sa 

ber: popl4-~_g_ionaJ_, de renda e de posse _de carros. Todos estes dados 

coletados de diversas fontes do ano de 1970. 

4. O PUB conpõe-se em duas partes distintas: a pri.neira fornece 

foram 

síntese, que corresponde a UID3. análise das condições atuais e das perspecti 

vas que se apresentam pa::::a o clesenvolvirrento urbano, a definição dos objeti · 

vos sócio-eccnôrnicos e o resuno das principais recorrendaçêes . A segunda Pc3!: 

te ccntém a análise do desenvolvirrento uroano, o plano e o prograna a longo 

.. 
'~·~ 
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e mêcüo prazo. 

5. O R1DI foi realizado em 1972, visando o planejamento da grande Sã,o __ Paulo. Pa 

ra tanto, além de se utilizarem do PUB, os planejadores levantaram dados em 

Célq)O, ·bem cem:> projetos especÍficos no setor de saneanento e transportes. 

6. Estes dados foram coletados não só diretamente dos estudos sõcio-eoonâni-
. r 

cos de tráfego e de viabilidade eccnâmico-f:inanceira do ME:I'ID, bem cono 

através de cxntínuas entrevistas oom o Dr. Rogério Belda, que é o responsá

vel pelo setor de planejarrento desta empresa. 

7. TendO realizado, durante o ano de 1972, trabalhc:s de pesquisa abrangendo to 

da a área urbana de São Paulo, por subdistritos, o :::nstituto Gallup reuniu 

estas informações em dois volunes. Tal estudo fornece dados que 

\.llla caracterização sócio-econômica de cada um destes subdistritos • 
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CAP!TULO I 

.'ONCEITOS E TEORIAS 

Ao estudar assuntos que abrangem áreas interoisciplina:res, 
.. 
e reco 

mendável e até necessárl.o que haja urna certa familiarização com alguns dos 

ccnceitos e teorias que lhes são ccncernentes. resta forma, sendo este um e.ê. 

tudo que irá mui tas vezes lançar mão de termos u:rbancs para efetuar a análise 

nercac1ológica, torna-se indispensável apresentar a terminologia canu.nente e~ 

pregada na área de urbanisrro. 

Partindo desta premissa, será visto neste capÍtulo apenas o funda

nental para estabelecer uma base que possibilite explicar a distribuição espa 

cial da oportunidade de rre:rcado no setor inobiliário da cidade de São Paulo. 

A fim de estabelecer uma linha de exposição para a dissertação que 

se segue, dividiu-se o assunto em dois tÓpicos: o prirrei:ro 1-eferindo-se aos 

ccncei tos de urbanisrro e o segtmdo ãs teorias propriarrente di tas . 

--
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.:rros . ~ URBANISMO 

Cano se deternünou, serão esboçados aqui os ccncei tos de urbC!Jlisrro 
.. 

que se ligam direta, ou indiretanente a este estudo. Porem, para melhor ap~ 

sentá-los , · foram oroenados nediante o esq~ma que se segue: 

- ~finição de cidade 

- Tipos de cidades 

- Ecologia urbana 

- Planejamento de uma cidade 

·- Planejamento regicnal 

Passa-se,· a seguir, co exarre de cada um destes ccnceitos. 

DEFJ:NI<;AO DE CIDADE 

A cidade, para Platão, é um lugar onde os homens levam \.IJ'I'B. vida em 

ccmum, visanào a um nóbre objetivo (l) Entendendo-se COI'I'O objetivo 

às necessidades humanas, pode-se, pois, completar e afi:nnar que as 

atender 

cidades 

são criadas e desenvolvem-se para atendê-las, mas estas só podem ser alcança

das quando os honens vivem jtmtos, em uma organização carru.rrütâria. 

Em busca de uma definição mais canpleta e JiléUS atualizada, encon -

trou-se a de Abram J. Jaffe ( 2), que diz: "A cidade rrodema é 
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.- um agloneracb de pessoas vivendo em 1.lJia cmtínua ~a ccnstruída. 

- ~ja função é produzir produtos nãd-agrÍcolas e serviços e, mais 
·-

particula.rmante, distribuir todos os tipos de produtos e servi-

ços, 

- e que, cono resultado do desempenho de tais funções , desenvolve 

um m:xio de vida caracterizado pelo anonimato e por contatos i.nçes 

soais." 

Outras definições podem surgir, no entanto, de acoroo com o tipo de 

critério adotado. GeraJJiente os m:ris usados são: ponto de vista histórico, nú 

nero mí:nino de habitantes e construções, densidade populacicnal, leis adm.inis 

trati v as , uso da cidade, transporte e cxmplexidade. 

Contudo, para nelhor identificar o conceito de cidade, é preciso le 

var em conta as características que lhe são próprias, · o que será visto a se 

guir. 

TIPOS DE Cl.I5AI>Es 

São váriCG os fatores que contribuem para a. classificação das cida

ties. Algumas vezes considera-se o formato, o tamanho, o padrão das ruas , a den 

sidade; outras, o grau de dependência, o uso do solo e, ainda, os tipos 

(3) 
funções que as caracterizam 

de 
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A explicação destes fatores pode ser resumida, em linhas gerais, no 

que se segue. 

FORMATO: As cidades pÓssuem as ·mais diversas configurações, dependendo, prin-
,. 

cipalmente, dos tipos de .barreiras fÍsicas nelàs existentes, tais com:> rronta 
I -. 

nhas, lagos, estradas-etc. Todavia, são estas as formas mais facilnente encoÍl 

tradas: 

a - circuJ.a.r ou retangular. Esta fonna originou-se principalmente 

dos antigos 1IIJIOS de proteção que circundavam as cidades, nor

malnente situadas pn5x.inas de rias ou rrontanhas. 

b ~ octÓpode ou formato estrelar. Forma que é resultante da direção 

torrada pelas axiais. Geralmente arompanham as principais vias 

que partem do centro da cidade • 

. T.A.Mt>NHO: Considerando que a dinensão de algumas variáveis pode ser usada na 

classificação de lmla cidade, o tamanho da população, por exemplo, é tDia vari~ 

vel pcderosa que chega a· afetar sua atividade. Com:> conprovação basta obser 

var que \.1m3. cidade pequena é incapaz de oferecer tantas diversificações de 

atividades quanto uma grande. 

PAD:AAO DAS RUAS: As ruas podem ser radiais, anéis concêntricos e paralelas(in 

~.,._. __ !: 
~-· ...... ~..çJ".. ...- .. ~ .......... . 
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terceptan.do outras) • A utilidade destes padrÕes é que o crescim:mto da cidade 

se dá sirrplesmante pela repetição do esquema ·padrão, ou seja, adicicnando no 

voo retângulos 9u anéis. 

., 

IENSIDADE: A ·ccncentração da popula.Çà; em una determinada área, varia desde 

pequenas cidades :rurais até às gr-andes rretrópoles. Os benefícios que uma cida 

de pode oferecer,· bem CXllTlO seus problemas sociais, são afetados pela variação 

de d:msidade de um local para outro e de uma cidade para outra. 

GRAU IE IEP~CIA: Ccnsidera-se corro cida.de dependente aquela que possui um 

certo grau de v:inculação oom um outro tecido urbano. Quatro são oo tipcs pos

síveis: central, satélite, subúrbio e :independente. 

A cidade central é a pr:incipal cidade de um cooplexo metropolitano. 

A cidade satélite é aquela que é parcia.J..nente independente, uma vez 

. ..,. .·-· .... . 
que a:inda necessita do centro metropolitano, mas possui mdustr1.a e conercJ.o 

suficientes para prover errpregos não só para os seus residentes,· cx:roo tani>ém 

para os subúrbios vizinhos. 

Os subúrbios são, na maioria das vezes , locais essenciàl.mmte dormi 

tóri.oo. 

A cidade independente caracteriza-se por ser isolada e praticamente 
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auto-suficiente, não fazendo parte do CC>JJplexo netropolitano. 

USO ro SOLO: Tendo em vista que o uso do solo diz respeito ao tipo de aprovei 
- -

tanento a que se destina o solo, poci~-se- classificá-lo em quatro categorias: 

residencial, conercial, industrial e pÚblico. 

Estas categorias , por sua vez, podem ser subdivididas. Assim, dis

tingue-se caro residencial tanto residências unifamiliares quanto rrn.ll tifami -

li~; no que se refere ao carrêrcio tem-se de varejo, de atacado, de escri tó 

rio, financeiro e serviços; quanto a indústria tem-se pequena, grande, leve , 

pesada, nociva e não-nociva; finalnente, as áreas pÚblicas são ccnstituídas 

de ~ues, igrejas, edifÍcics pÚblicos e instituições educacionais. 

Esta subclassificação foi utilizada na ~tual lei do zoneanento do 

município de São Paulo. 

ItNçQES: Festa lerrbrar ainda as cidades que diferem pelo predomÍnio de deter

minada nmção urbana, que acaba por caracterizá-las. Seguem abaixo as nmções 

mais conumente encontradas e suas respectivas subdivisões: 

- econômica: extrativa, rnanufatureira, conêrcio, transporte e servi 

ços; 

- polÍtica: civile militar; 
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religiOsa: centros simbÓlicos e de peregrinações; 

- educacional: cidade universitária, histórica; 

·- entreteninento: ccnfonre épocas de verao e de inverno; 

- estações de -saúde: nedicinal, de canvalescência; 

- residencial: dormi tório, retiro. 

Visto os fatores que dão origem aos diveracs tipos de cidades, de~ 

se examinar a distribuição dos honens nes.tas, assim caro as foi1IIa':l de 

interação que determinam essa distribuição. Ccntudo, este é um estudo que ca 

be à ecologia. 

·ECOWGIA URBANA 

Ralph Thanlinson (Lt) define a ecologia cooo a oontínua adaptação 

dos organisJJOS no seu habitat, "a luta pela vida". Esta luta, bem cem:> seus 

ajustarrentos, sã::> algurras vezes individuais, outras grupais. Tentando comple

tar seu raciocínio, Thomlinscn afirma que a eoologia estuda o conportanento 

social que CUIIpre a função, manifesta ou latente, de orientar o hc:mem em sua 

adaptação aos aspectos fÍsicos e biológicos no espaço em que está inserido. 

Sendo a cidade um aglcmerado de pessoas , ccnclui que ecologia urbana é o es~ 

do do ajustanento espacial destas pessoas e suas atividades na cidade e em 
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tomo da nesma, ccmo 'fator para o rel.acic::namanto social, 

Pode-se .notar, pela d~finição acima, que sociologia urbana tende a 

ser sinéiu.Jm de sociologia geral. Esta tenden~ é o:nfinnada por I..eo F.Sclmo 

re (S) , que afinna que o problema da eoologia urbana representa o p:rd>lema. 
·, ....... 

central de análise sociológica. 

Numa época em que as ~danças são cx:ntínuas e rápidas devido ao p~ 

gresso da ciência e ccnseqüente revolução· tecnolÓgica e industrial, a ar....apta-

ção do hanem ao neio toma-se em um assunto cada vez mais canplexo. Diante 

disto, o planejarre.nto, em todos os setores da atividade humana, surge cem:> 

uma imperiosa necessidade ~ ordenar, o meio em que o haiem está inserido. 

Pl.i\NEJAMENrO DE UMA CIDADE 

Quando perguntaram a Dante: "Onde oonheceste o inferno?", ele res-

de "N. . • dade de . "( 6) " --"- -pcn u: a Cl. , em torno IIllln • Quer se ccnco~ '-= ou nao oom esta 

.. 
afirmação, deve-se evitar que esta situação ocorra. Para tal, faz-se necessa 

rio elaborar o planejanento da cidade (?) 

"Planejarrento é, por definição, estar preparado para o futuro ( 8)." 

Planejar uma cidade significa colaborar para seu crescirrento e onienar os 

seus ele.nentos fÍsicos para servir aos residentes de um nodo nais eficiente· , 

mais ecx:nômico e mris agradável possível. 'Tais elene1tos são p1·d.ucipalnente 

.·ru&:>, ccnstruções, redes de utilidade e outras estruturas. Ccntudo, a todos 
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estes elementos deve-se adicionar mais tnn: a beleza (.9) 

A maioria dos plane j arrentos di vide· a cidade em zmas com a; nesnos 
·--

interesses, isto é, com o nesiiO uso do solo (lO). As vias eJo.'Pressas, as vias 

arteriais, as auto-estradas, bem ccmo os sistemas de transportes de ·massa, 

principalrrente o metrô, são fundanenta.is para defmirem nelhor as zcnas. Deve 

se tanar cuidado para que duas zmas vizinhas não sejam cxnflitantes, isto é, 

. d 'al - . . inh d 'den 'al (1l) que urna zen a m ustr~ nao seJa v~ a e uma res~ a 

·PI..A.NEJAMENTo REGIONAL 

. Segundo Artur Glikscn (12 ) , "planejanento regional é o regulamanto 

das relações entre o harem e o neio anbiente", já para l.ewis Mumford (la)"pla 

nejarrento regicnal é a modificação e reco1ocação de vâr.i.os elt::.u:entos em tnn 

rreio, cxm o propósito de mcrem:mtar seus serviços para a oanunidade ". Atra 

vês destas definições, juntarrente oom o conceito de ecologia urbana, conclui 

se que p1anejanento regimal é praticarrente smónim::> de planej~to eco1Õ~ 

co. De acordo com esta OOTlcepção, o planejamento regimal deve preocupar- se 

c:m os plXlblemas da região o::m:> um todo e não com os aspectos 1ocai:s , C01IP 

é característico de um p1anejarrento urbano (l4). Porem, a inportância do pla-

nejarrento integrado nã.o reside unicarrente na sua expansão territorial, mas 

sim no fato de permitir .tirar o mâxino proveito das unidades fÍsicas, sociais 

. . ... (15) e conerm.~ da area em estudo 
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Gordcn Whitnall (l6) visualizando este problema., ·em 1931, afirmava: 

"Se zcneanento deve ser usado roro preventivo de um nal, do pmto de vista da 

região é praticarrente essencial (l?)." Quando um município c1dota uma solução 

sua, para ·um problema seu, os interesses das outras áreas netropoÜ.tanas nem 

sempre são bem servidos • A este respeito Jahn C. Bollens e Henry J. Schmandt 

(lS) em seu li VIU 'Ihe M:tropolis af~: "Planejanento regicnal é de um lado 

um requisito necessário, mas por outro, é prejudicado em seus interesses pelo 

isolacimisJOC> e ri validé.de existente entre várias unidades governara:mtais que 

formam uma rreti'Õpole. " 

Este tipo de relacianam:mto existente entre as áreas urbanas gere 

o que se oonvencionou chamar de oonurbélção. 

CONURBAÇ}b: A 1->alavra cx:m~bação foi usada pela p1··ineira vez em 1915, por Pa 

tri.. ck r-~dde (l9 ) . - ...1.:""' • -...1- t dida 
\;li; s , para des~gnar uma massa urbana nao u.w.erencl.au.a es en 

por dezenas de quilôrretru:; rom nédia e a1 ta densidade. Entende-se hoje por 

oonurbação a· reunião de dois ou mais espaços urbana:; em uma oomplexa agloner~ 

çao. 

eonUrl:>ação. no entanto, não deve ser ccnfundida oorn anexaçã:>. Na 

Prirreira, os espaços urbanos se influenciam mutuaJrente, enquanto que na seg"U!! 

da há o danínio de um espaço urbano sobre o outro. 

Este fenôrreno é respcnsável pelo aparecinento das net:ropoles • A me 

trópole difere da cidade pur ser maior, mais densa, mais poderosa, rrenos ~ 
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(20) cola, mais cx:mercidl, mais industrial. Segundo fundld J. Bogue , a netró 

pole deveria ter dois limites regionais, um delimitando o cx:ntato diâri.otdiur 

no) e o outro ~ extensa área de dependência (noturno) • Porém, hoje estes li 

mites ficam difÍceis de serem estabelecidos, tendo em vista a m:i>ilidade que 

o autan5vel trouxe à pcpulação. 

TEORIAS IE URB.ANISM:> 

Cabe a este tÓpico, co110 foi estabelecido· no início deste capÍtulo, 

apresentar as linhas nestras das teorias de urbaniSJW, para em seguida deter

se, . por mais tenpo, naquela em que este estudo se apóia. 

Constata-se que as áreas urbanas crescem porque as pessoas desejam 

estar proximas (2l) de urna variedade de facilidades, tais 00110 ccntatos PI'2 

fissienais, instituições educacicnais e de recreação, inst.ituições varejistas 

e tanbém de pessoas que possuem características senelhantes ( 22>. 

As diversas corrbil1at;ões dos fatores citados oom as vâríàs caracte -

rísticas sociais, ecrnômicas ou étnicas dos indivíduos determinam as diferen

tes formas de crescinento das áreas urbanas . 

Estas podem ser agrupadas segtmdo quatro tipos de abordagens: 

- Espacial 

-Natural 
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-·social 

- EcoOOmica 

Posto isto, passa-se ao exame das abcm:lagens. 

, ....... 

ABORIY\GEM ESPACIAL ( 2 3) 

Esta abordagem procura analisar as áreas urbanas através da distri

buição da população no espaço, isto é, geograficanente, em intervalos de t~ 

po diferentes. Esta distribuição é sempre caracterizada em função da ió:mtifi 

cação do centro histórioo da cidade. 

Ps teorias que corrpõem esta abordagem são: 

a) Teoria· do crescinento axi.àl 

b) Teoria das zcnas ccnrentricas 

c) Teoria do setor 

de Ri.chard Hurd ( 24) 

(25) 
de Emest W. Burgess 

de Honer Hoyt ( 26 ) 

d) Teoria do gradiente da densidade de Collin Clark (2?) 

~Rnt\GEM NA'lURAL (2 8) 

AA teorias que constituem esta abordagem propõem que a forma das 
.. 
areas urbanas depende 'dcs aspectos geofísico3 existentes. 

Estes aspectos podem ser analisadcs scb dois prismas: aspectcs topo 

',' .,i..__:...-:._...:._.:... 
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grâficcs' tais carro ·lagos, rioo, m:ntanhas etc. e aspectos de origem, corro 
... 
e 

o caso de urna cidade que sur'giu através do crescinento de dois ou mais povoa

dos vizinhos. No~_a-se que nestes casos não existe a preocupação oom a iden

tificação <b oontro histórico da cidade. 

Fazer,n parte desta aboroagem:' ·· · 

a) Teoria polinuclear de Olauncy D. Harris e EàvciD:l L. Ullman 

(29) 

b) Teoria doo. aspectos naturais de Maurice R. Davie ( 30) 

AooRDAGEM SOCIAL· ( 3l) 

A maior parte das teorias mancicnadas nas duas abonlagens anterio -

res apresenta um estudo de situações em determinado intervalo de tempo. A anã 

lise das modificações destas situações é feita através das oorrparações destas 

em perÍcx:bs diferentes. A abordagem social difere das anteriores, :pJis procu

ra acarpanhar as nn.1danças que ocorrem nas cidades de una maneira mais dinâmi

ca. Estas nn.1danças são analisadas através do novinento cmtínuo da população., 

do sentinento regicnal dà tipologia social da área (escala social) e de suas 

características demográficas (idade, sexo, ocupação etc. ) ( 32 ) 

Quatro são as teorias que estudam estas nn.ldanças: 

a) Teoria do processo de Roderick D. Mackenzie ( 33) 
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b) Teoria do senti.nento de WaÚ:er Firey (-34) 

c) Teoria social da ~a de Robert Rice ~ 35 ) 

d) Teoria da análise dos aglonerados de Rd:>ert C. Trycn ( 36 ) 

ABORDAGEM ECONCIDCA ( 3?) 

Alguns estudiosos acreditam que forças. impessoais , tais cem:> dist~ 

cia, temp::> ,custo do terreno e canpetição ,originam cano :resultado \.1m3. ccncentr~ 

ção de atividades es:pecializadas numa nesma área. Estas ccncentrações sno res 

pensáveis :pela oonfiguração das áreas urbanas. 

O estudo destas variáveis gerou duas teorias : 

a) Teoria da distância 

b) Teoria do custo do ter.reno 

de James A. Quinn (3S) 

(39) 
de Richaro v. Ratcliff 

Cada aboroagem aqui apresentada procurou examinar a estrutura da 

forma urbana de urna. maneira diferente, através de parârretros distintos . 

No entanto, para definir qual é das abordagens a que vem de enccn

tro co propôs i to deste estucb, faz-se necessário ccnsiderar algtms aspectos • 

Assim, tendo em vista que este estudo: 



- ~...:: ~ ·_ =". 

15 

19) é baseado na tese à: ooutorado do Prof. Alberto de Oliveira Lima Fi

lho, o qual posiciana a abordagem espacial; 

29) faz oomparaçoes de dadas em intervalas de tenpo diferentes; 

39) estuda a densidade populacianà.l.; 

49) não se propõe a analisar variáveis como custo, tempo etc., nem cai'a.cte 

rísticas topográficas ou sociais de \llik3. área urbana, 

pode-se, então, afirmar que a abordagem espacial é aquela que passui mâ.iór 

identificação pragmática CX>m ·as proposições do estudo que aqui se desenvolve. 

Uma. vez selecicnado o tipo de abordagem a ser utilizado, passa-se 

a seguir acs pormenores d~ quatro teorias que conpõem a mesma. 

ABORDAGEM ESPACIAL 

'I'EORÍA 00 CRESCrnENTO Nf.IPJ.., - HURD ( 40) 

No início de 190 3, Richard Hurd cham::>u a atenção para a evolução UE 

bana que se expandia para fora do centro da cidade , acompanhando os caminhos 

das lin.has de transportes ou axiais, dando assim \m1 formato estrelar à cida 

àa (Figura 1). Depois de algum tempo as terrenas entre as axiais são ocupa -
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fiGURA 1. Teoria do crescirrento axial - Hurd 
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~FIGURA 2. Teoria das zonas concêntricas - Burguess 
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dos, permanecendo o ccntomo básico. Nas cidades cnde o autonôvel é usado cem 

freqUência, o modelo segue as vias ~xpressas principais . 

. r interessante ronstatar que grupcs de lojas dispersas ao lcngo des 

sa rota axial têm sido uma ccnstante, principalnente em áreas ande a popula

ção pcxle fazer conpras depois ou durante a viagem para o trabalho (4l) 

Mui tas das grandes áreas netropoli tanas foram formadas antes do im 

pacto da indÚStria autcrnobilística, por esta ·razão sua estrutura interna 
... 
e 

compatível com a teoria de Hurd. 

Uma das limitações básicas do modelo de desenvolvinento axial, que 

escapou a Hurd, é aquela em que não conenta nem os fatores originários, 

(421 
as atividades que tomaram lugar durante o perÍodo inicial da cidade •. 

. TEoRIA DAS ZOOAS CCNcEm'RICAS - BURGESS '(43) 

nem 

A estrutura teórica de Emest Burgess é provaveJ.nente a mais usada 

nos estudes de ecologia urbana e naqueles de disciplinas relacicnadas. Sua 

teoria propõe que as cidades sejam exemplcs de canfiguraç&s de JIÚltiplcs cír 

culcs ccncêntricos (Figura 2) • Em cada círcUlo ocorre uma série de ati vida -

àas especializadas as qua.is ditam as características fÍSicas dcs terrencs e 

11abitações em uso dentro dele.· Segundo esta teoria,as cidades aparecem napea-

das (44) . 
em 5 zcnas de acordo com o uso do solo . Ass1.m sendo, tem-se: 
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ZONA 1: .t; a zcna ·central em quase toda a área urbana, ou nelhor, é a parte co 

mercial cnde numerosas atividades ocorrem d'l.lr'ante o dia e relativarente pouco 

ã noite. Nessa zcna são concentradas massas de terminais de transportes, 
.. 

p~ 

d . - Úb . ., • (45) 
~cs de recreaçao p l~ca e centras ~v~oos 

, ...... 
·ZONA 2: ~ a zcna de transição devido à mistura cb c~rcio oom as velhas ati-. 

vidades industriais. Algumas unidades residenciais ai encontradas são progre§ 

sivam:mte ocupadas pelos recém-chegados à cidade e imigrantes. As noradias 

são usadas por mais de uma família e a conservação das ccnstruções é precária 

porque o valor do aluguel ccnstantenente declina (4G). D::> ponto de vista resi 

dencial, trata-se de uma área deteriorada. 

ZONA 3: ~ a área residencial dos trabalhacbres . independentes , mde predanina 

a classe baixa. ~ essencialmente carposta de modestas habitações ocupadas pe 

los chamados "pd:>res respeitáveis". A atividade comercial ne.st.::. área nã:> 

muito significativa, uma vez que os habitantes têm maior acesso ~ lojas 

centro. 

.. 
e 

do 

ZONA 4: ~ a zcna de nelhor nÍvel residencial, ou seja, a ã::rea mde predanina 

a classe nédia. Enccntra-se aí as casas de honens de negócios , profissicnais 

liberais e funcicnários que vivem em si.Jyples unidades de moradias ou aparta-

· mentes. 

ZONA 5: ~ a zcna dos que viajam tocbs os dias para o trabalho , é a área de !!.. 

sidência da classe a1 ta. Caracteriza-se pelas casas finas junto das maiores .e.2_ 
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tradas e fer:rovias. 

~ visível a diferença existente entre a estruturaque foi ooncebida 

por Burgess, em fins de 1920, com a atual ccnfiguração das presentes áreas ur 

banas: trans~es Jrodemcs, novas ccnc:epÇÕés de planejanento urbano e o im- · 

pacto das novas técnicas de localização de :instituições varejistas têm JIDJ.dado 

drasticanente a mnfiguração destas zcnas em particular a Última. Enbora os 

sh9Pp:ing oe.riters não estejam localizados no centro dessas áreas, devioo às 

restrições de zcneamento e aos altos custes dos terrenos , a sua 

ocasicna o acrésCino da densidade populacicnal dos subúrbios. 

existência 

As idéias de Burgess não são aplicadas hoje, mas poõam servir caro 
(47) 

base cc:nceitual sÓlida para outras análises ecolÓgicas urbanas 

Sua teoria é particula.rnente limitada pelo subseqUente inpacto dos 

autam5veis , pelas profundas diferenças na norfologia geográfica do. solo· ur 

· bano e pelas :interações conplexas das núltiplas variâveis do sisterra urbano. 

A cartínua deterioração das zcnas 1 e 2 é, em alguns casos , a ccn 

firmação das ccncepções de Burgess, em relação às características espeCÍficas 

dessas partes das cidades. O m:xielo de Burgess não pode ser aplicado para 

grandes áreas netropolitanas cem diferentes formas geográficas, dada a pcssi

bilidade de criar o:nfusão e falta de precisão (4
S) 
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TIDRIA DO SETOR - HOYT (.49 ) 

Cateçando oom os a:;nceitos básicos de Burgess, Honer Hoyt desenvol-. 

veu a teoria de que a cidade cresce em setores acx:upanhando a maior axial de 

transporte e que existe um certo grau de harogeneidade no uso do solo, nas 

axiais e ao redor delas (Figura 3) • 

As variáveis utilizadas por Hoyt foram o valor das propriedades ncs 

vários setores, suas características de mudanças e seus inpactcs no valor· de 

locação. 

Mirma que, se um setor é original.nente desenvolvido, por exenplo , 

pelo alto valor do terreno, seu nodelo cx:ntmu.ará oentrifugarrente em direçao 

ao CEntro da cidade, formando assim setores mais ou nenos honogêneos. 

Hoje esta proposição é altarrente ccntestada, tendo em vista as re~ 

trições ccnstituídas principalnente pelo sistema de via5 expressas das cida

àas e regularrentações, tal oorro a do zcneanento (SO). 

As caracterizações básicas da teoria de Hoyt mais relevantes para 

esta dissertaçã::> são a5 seguintes : 

1. As hierarquias da qualidade habitacional e o fonnato gerado pelo uso 

do solo nas cidades rrodernas são funções do rendinento e classe social 

· doo habitantes dos vários setores. 
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2. As ínterações qo sistema urbano gerando interesses e o agi"\Jpanento de 

atividades horrogêneas e edifÍcios podem ser cxns idera:los c:x:m:> um resul

tado â>vio desse fenôneno. 

3. Ievido à forma radial cx:ncêntrica dcs. setores, as densidades do uso do 
-

solo tendem a declinar cb centro ~ direção dcs limites perifériocs da 

cidade. 

4: Esta diminuição da densidade é o fator que' gera os espaçcs desocupacbs 

dentro das á:reas urbanas. Na verdade, se fosse .ccntínua, tal prc:iüena 

não oc::orreria. 

5. A taxa de expansã:> é maior ncs setores perto das linhas de trânsito rá 

pido e rotas de viagem diária para o trabalho, desde que o terrpo de vi,2 

gem, entre a cidade e a zcna externa, seja nenor em relação acs outros 

setores. 

O sistema de Hoyt tem algumas vantagens, pois ccnsidera os fatores 

de rendirrento, ·classe social e estilos de vida dentro das áreas urbanas. 

A cmcepção de hom:>geneidade, que se refere ao uso do solo dentro 

de um setor associado, juntanente oom a atração de ccnstruir unidades pre

diais óantro daqueles setores , pode explicar razoavelnente o fenÔrreno de des 

omtralização ncs Estados lhidos. A maior limitação. feita não só à teoria de 

Hoyt, cano à de Burgess, é que tanto o ioodelo de círculos ccncêntricos qUé:l!! 

to o nodelo de setor não podem definir claranente a grande maioria das estnl-

·--:-·'~"""~~-~ .-·~-

·- . 
. .. . ...-·· 
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FIGUFA 3. Teoria do setor - Hoyt 

y Df:NIIO\OE 

X 
DtSTlHCIA 00 CENTRO 

i 
FIGURA 4. Teoria do gradi~te de densidade - Clarl< 
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turas das .áreas urbanas. Estes nodeloo não pcxiem ser total.mante observada; e 

tendem, si.nq:)lesnente, a desaparecer ex>m a expansão da área url:>ana (Sl) 

TEORIA 00 GRADIENTE DE DINSIDADE - CÍ..ARK (S2? 

Clark, em 19 51 , afirmou que a densida<E populacicnal diminui à medi 

da que at.menta a distância cb centro da cidade (Figura 4). Com o tenpo a den

sidade tende a diminuir no centro da cida<E e a c:re;oer nos subÚr:'bios, à nedi 

da expand 
(53) • ... ... 

· que esta se e • Esta dens~dade e expressa pela fõraula 

- bx y::.Ae 

y = densidade populacicnal 

A = densidade do centro 

e = logarí tmo neperiano de base 2 , 718 

b = taxa em que a densidade declina 

x ::. distância do centro da cidade 

As quantidades 1S e ~ são variáveis, !:. é uma ccnstante e A e b sao 

Parânetros fixos para cada cidade , num determinado intervalo de tenpo. lbn va 

lor alto pare E_ indica uma cidade corrpacta, um valor baixo significa uma cida 

de dispersada. Ao se assumir um valor ccnstante para b , para uma dada cidade. , 

correte-se uma apraxi.mação, pois b varia de um setor para outro em uma ne5rra ci 

dade. Porém, por outro lado, se b variar a::mstantenente a fórnula de Clarl< 

', 

.I 
. ' 
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não penn:itirã l..UJla generalização, peroendo assim mrl.to de sua inJ:>ortância. 

AD se calcular a densidade dos distritos de uma cidade co longo do 

tenpo, passado e presente, pode-se avaliar a sua distribuição futura. 

VALIDADE DAS TEORIAS APRESENTADAS 

M R . Da • ( 54) ut af. . af. • • VJ.e e o rus umam que a topogr l.a e as cmstru -

çoes pre-existentes, oom::> por .e.xenplo, as estra.dc$ de ferro, fazem com que as 

teorias apresentadas do pmto de vista da espacial sejam pouco válidas. 

Davie COJie'lta ainda que: "Não existe padrão universal, nem nesno 

um tipo ideal", pois sabencb-se que a topografia 'não é cx:nsiderada nestas 

teorias , logi. canente anula. as nesrnas , se não ve j anos : oorro de:ixar de cx:nside 

rara ~rtância de um rio, lago ou m:ntanha numa cidade, se são obstáculos 

para o crescine.nto da nesma. O fato de, normalrrente, as auto-estradas ou as . 

ferTOvias ac:x:mpanharem as ID3I'gens dos lagos e rios , tanbém distoroe.m a ccnfi

guração da cidaàe. A maior valorização de um terreno, sd:>re uma elevação oom 

bcnita vista, altera tanbêm o seu valor. Sem dÚvida alguma, é nnri.to difÍcil 

ir a:mtra estas afirmações, porem tratam-se de análises sem errbasamanto teóri 

co. 

O propÕsi to de uma teoria é organizar um cx:njunto de dados num sis 

terna conpacto generalizado, o fere rendo explicações eficientes cb porquê dos 

~ A (55) enarrenc:s acx::ntecere.m de detenninado nodo 
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Segundo Wroe Alderson (SG), uma teoria pode ser gerada por r.reio de 

proposições ou de observações. As teorias apresentadas neste capÍtulo origin~ 

ram-se apenas de observações, não se tratando, pois ,de teoria pura. 
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C A P t T U L O II 

.ANIDSE DE DAOOS E ·rnroRMAÇQES SEOJNDmos 

ESTIUruRA DE .ANmSE 

No capítulo precedente, foram realçados os catcei tos e teorias de 
. . 

url:>anisrro, dando-se maior ênfase ãs teorias espaciais. Neste que aqui se ini 

cia serão e.xpostos os dados secundários que cmtribuíram para a realização 

deste estudo. Estes dados serão utilizados na elaboração de tabelas e mapas , 

cujos resultados serão comparados às teorias espaciais. Espera-se que, por 

neio. cestas oorrparações, o investidor im:>biliár.io tenha uma visão macroanalÍ

tica da área urbana de São Paulo. 

Can este propÓsito, utilizou-se o índice canposto rocx:lificado, Cl1jo 

estudo foi feito pelo Prof. Alberto de Oliveira Lima Filho em sua tese; assim 

como infonna.ções fornecidas pelo Plano Urbanístico Básico, pelo Plano MetroPQ 

lltano de Desenvolvilrento Integrado, pelo Plano Metropolitano de São Paulc; e 

pela pesquisa realizada pelo Instituto Gallup de Opiniã::> PÚblica. 

Antes, porem, ce apresentá-los e tecer algumas ccnsider.ações a res 
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peito de cada tml deles, é necessário fazer um rápido apanhado histórico da 

evolução do tecido urbano de São Paulo, poiS a presente situação não deixa de 

-ser urn reflexo do passado. Após este histórico se.gue a situação atua:!, do nn.mi 

cípio de São Paulo e um breve oomentãrio da lei do zoneamanto. 

HISTO'RIOJ DE SÃO PAULO (l) 

A partir da segunda netade do século XIX, São Paulo passou por p~ 

fundas transformações. O pequeno nÚcleo de catequese do quinhentisrro não tar 

daria em adquirir a carqüexidade das grandes netropoles • A cidade , que até en 

tão ccnhecera uma evolução urbana extreJilall61te lenta, teve seu processo urba-

níStico acelerado que acabou por transformar a comunidade agrária que era no 

gran<E centro industrial de agora. 

Os fatores que rnaJ.S contribuíram para tal expansao foram, cada um a 

seu m::xio, a riqueza proveniente do café e o desenvolvinento da indÚStria. Num 

primeiro ímpeto o fenÔmeno de "urbanização paulista" teve, sem dÚvida, corro 

apoio a eo:mania cafeeira que, desde o início, criou uma infra-estrutura que 

possibilitou o desenvolvimento da urbanização. Simultaneamente, criava ainda 

as bases humanas para o surto industrial e desenvolvia um sistema de transpoÉ ' 

te, que ajudou a dnmar para a região os beneficies provenientes desta econo

mia cafeeira. r respcnsável também pelo aparecimento dos bairros residenciais 

aristocráticos , que se localizaram na parte mais alta da cidade , predominando ' 

neles uma população abastada. 

I 

L 
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Quase que simul taneam:mte, a função industrial firnou-se óesenca -

de ando um novo processo urbano que nodi.ficou totallrente a paisagem da capital 

paulista. As fábricas seguiu-se o aparec:im:mto dos chamados bairros operários . 

A partir de então o c:resci.m:mto de São ·Paulo e seus arredores ficou ligado ao 

desenvolvinento industrial. · 

Brasileiros de tcx::los os estados , mais em particular do nordeste e 

do interior de São Paulo, eram com o decorrer do teiJl'O canalizados para a ci 

dade trazendo problemas que ainda lhe são peculiares. Estes migrantes não ten 

do uma qualificação profissional transfonnaram-se em um ccntingente marginal 

à produção. Por outro lado, a cidade não ccntava can serviços de saÚde e ins

trução para atendê-los e p:repará-lcs para a atividade industrial. CalseqUent~ 
• 

mente, a partir de 1940, cs subúrbics de São Paulo, que viviam em certa tran-

qüilidade desde o final do século passado, sofrendÓ apenas algum crescinento 

no perÍodo da I Grande Guerra, tomaram-se o lugar de aoolhida destas pes -

soas. Ao lado dos descanpados reservados para as instalações industriais au 

rrentaram o núnero das vilas operárias. 

A esse respeito observou o geÓgrafo Arolde de Azeve_do (2).: "Já se 

torna difÍcil dizer can segurança cnde é que acaba a cidade proprianente di ta 

e careça a zcna suburbana, uma vez que arrabaldes. caro a Lapa, Santo kraro ou 

a Penha, que distam 10 km em média do centro, já se viram integredos na vida 

urbana." 

Esta distância que rreóeava entre o subúrbio e o eentro ainda nao 

apresentava prcblerna, não tardaria, porem, para que as vilas operárias, acom-

i 
i 

I 
l 
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panhandd o cresci.nento industrial, chegassem a 15 km de distância, originando 

uma nova sObrecarga para os serviços pÚblioos. A partir desse nmerrto ooneça

ria a se estender por distâncias cada vez maiores. 

.. 
Enquanto a massa de trabalhadores ocupava essas novas ~as, a zcna 

de residências ccntinuava centralizada na vizinhança do centro, em particular 

no eixo sudoeste, entre a Lapa e Santo AI~lalx>, daninado pelos jardins ( 3) 

A cidade até então nunca passara por um ritm::> tão febril de cx:nstru 

çoes e reccnstruções , iniciando um processo que até hoje ·não terminou. 

Com 60 mil edificações em 1918, São Paulo teria 10 anos depois q~ 

se 100 mil, em 1944 aproxirnadarrente 230 mil edificaÇões nas zcnas urbana e su 

burbana, a:Dn:i. tindo-se para 194 8 e2rca de 300 mil. 

Por essa época, foi realizada tuna. pesquisa (4) sabre habitação 

São Paulo, dividindo a cidade cem:> segue: 

em 

a) Nível inferior 

b) NÍvel superior 

ccnstando os bairros cano o Bexiga,· Canindé e 

M:x5ca. 

conpreendendo os bai:rTOs cono o Jardim .Amârica e 

Pacaernbú. 

Esta pesquisa revelou que, apesar das enornes diferenças existentes 

entre esses bairros , o material utilizado nas ccnstruções era o nesno can ~ 

quenas variações. Uma variação, por exenplo, era que, nas áreas de habitação 
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inferiJ, os predic.s , can algumas poocas exceções, tinham o teto de madeira, 

enquanto que rutn:s eram de estuque. Outra diferença cx:rlSistia no uso da casa 

entre os ba.irn:;)S superiores e inferiores. Nos superiores servia única e exclu 

sivanente :para residência; já nos inferiores, era freqUentenente usada de for 

ma mista, ou seja, para residência; artesanato e mesm OCJiércio. 

\ 

O crescinento da cidade tomava-se a cada dia que passava tDn desa 

fio tanto para a administração pÚblica, cxm:> para órgãas encarregados do pla-. 

nejane.nto urbanístico. Já em 1941, afirmava o urbanista Agache (.S) : "Pouco a 

pouco esta cidade inforne tana uma fisicnania definitiva. Existem ainda grc3!! 

des prd:>lemas a resolver, sobretudo no que conoerne a:> tráfego. Sinto-ne 

liz por ver uma cidade cheia de dinamisno CX>m:) esta entrar nwna. fase de 

ter m::nl.lJIImtal ex>m:> é a presente," 

f e 
... 

cara 

Tempos depois, ~stes . Maia (6 ), fazendo mais do que um depoinento 

sobre o passado·, previa: "Passando de nédia a grande cidade e atingindo, 

em 1945, 1.650 mil habitantes, vendo as casas térreas cederem lugar aos 

já 
... 

pre 

dios de 10 e 20 andares, tudo estava arriscado a caipn::nete~e definitivaJJe!! 

te: circulação, transporte, expansão, salubridade, estética." 

Buscando soluçúes para os males que apcntou, ~stes Maia executou, 

então, o alarganento das principais vias pÚblicas do centro da cidade , a aber 

tura de algunas outras COIIO a Nove de Julho e Anhangabaú e a cmstruÇã:> do 
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klel de rrramação. 

Na esperança de ceder :l:ugar às crescentes necessidades de circula 

çà:>, .a cidade nontava seus esquemas de . tráfego~ N~ entanto, a inplantàção da 

indÚstria autcm:bilística dez ano6 depois , não prevista em seus planos, acar-

retaria novos pn:.blem3S até agora sem soluções . 

Em 194 8, são Paulo era visto e<:m:) uma· cidade grande e de serviços . 

Não se cogitava de que dl.egasse a ser o que é: uma ·grande netrópole indus-

trial. 

Do chCXlue entre essas duas situações, ou seja, a projetada pelos 

'especialistas e a tendência natural da cidade , pode ter nascido mais do que 

., - . -·um equ1.voco em relaçao a Sao Paulo e seus destinos. 

No fim do século passado, quando a ferrovia, o braço do i.migrante,a 

energia elétrica .farta e o surto- do café trooxeraJ1l um desenvolvi..nento jamais 

cxnhecido ao Estado .de São Paulo, não era possível definir ainda qual cidade 

seria beneficiada desse nesno desenvolvirrento. 

Santos , corro porto, Campinas , corro sede cafeei.I'a ,eram então apc:rita

das como as duas cidades que poderiam crescer capitalizando o surto de desen 

volv:i.nento. Poucos observadores viam em São Paulo esse pente e, a se julgar 

pelos escritos de então, acreditava-se que a cidade não ultrapassaria a oondi 

-~ de cidade nédia, entreposto corrercial-ferroviário, interligando o porto 

~ . ... .. - ~ -., -~-.... 
'"!U' - ·- ~··-.. •• 

~:~~~~r:c~~;:.~"?~-~- , ~- "~ .. 

; 
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ao :interior. Sarrente depois da I Grande Guerra é que ficou dem:nstrado o em:> 

dessas previsões. 

São Paulo ganhava, então, o oonceito de maior cidade do estado,mas 

nao se ccnftmdiria nem corro :industrial , nem oom::> netrópóle, apenas grande 

dediCada aos serviços de entreposto ~~rcial. A anâlise e a ooservação 

propa:;tas e planos deixados pela:> nelhores projetiStas até então fornecem 

e 

das 

a 

noção clara dessa proposição. Pensa-se durante 'todo o tenpo em caiO acorrodar 

rrelhor a cidade e a seus m::>radores sem qualquer noção de sua atividade ou da 

previsão de lTB..ldanças na rresma . :t-1ais ainda, a cidade , segundo esses planos 

está delimitada por um triângulo ·com o ápice no centro e os pentes na Lapa e 

Santo Amaro. 

Sempre que esta foge desses limites, o que ocorrerá à rredida que se 

aguce seu caráter mdustrial, a desorientação será a· característica de técni

coo e autoridades ( 7) 

A cidade c<ncebida corro um entreposto caxercial foi desrrentida pelo 

vertig:inoso crescirrento periférico. O tronco leste-oeste da cidade se desen -

volveu sem qualquer condição de C<rltrole e, de certa fonna, pode-se afinnar 

que ccnstituía a cidade clandestma. Dn 1948 ocm o ~uge da migração interna, o 

lan;anento das bases de mfra-estrutura para a mdústria pesada itque se :insta 
- . -

leu, o acúnulo ·de problemas de ch'tculação e oongestionanento do equipanento 

de lazer talvez tenham sido um dos fatos decisivos na disputa en~ a cidade 

e a oonsciência que dela possuíam seus m::>radon!s, técnicos e autoridades. I 
/ 
I 
i 
I 
I 

-I -t.·_ . 
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', Cano honem do canpo em busca da sobrevivência mínima, chegava tam 

bént" o avantureiro, minerador de sonhos e riqueza fácil. Da reunião de uma so 

ma de interesses desta natureza nasceu um forte sentinento de inconstância ,oo 

seja, ninguéin estava em definitivo na cidade. A noçà::> de que esta ere um vas

to acanpanento, mde cada um se estàbelecia_e se enriquecia, fortaleceu-se e· 

mareou o habitante. Ninguém estava em ~eú lugar definitivo, a cidade estava 

ainda se aju;tando. ~sapareceu o cidadã:> que deu lugar ao morador provisó-

rio. 

O nerca.do de trabalho abriu novas dlanoes de asoençao e mcbilidade 

social. A reperaJSsão material dessa circunstância foi que o habitante nã::> se 

fixava de fonna. definitiva. 

Trabalhando oc:ntra essa tradição, a especulação cem a terra forÇou 

a fixação do trabalhador em seu domicílio. O preço inflacimado dos terrenos 

e uma lei do inquilinato dÚbia criaram o terror à mudança de casa. Se a casa 

foi valorizada eoc:nani.canente em um subdistrito, isso valeria tanbêm para os 

demais, e JIUda,r significava então perder ou enpatar dinheiro. Criou-se,assim, 

o hábito da fixaçà:> ao domicílio. 

Mas , de outro lado, a ausência da formação de não-de-d::>ra especial i 

zada atua cem:> um fator para a m:bilidade do trabalhador perante a frágil es 

trutura industrial. 

A ccntradição entre a necessidade de fixar-se no domiCÍlio e a m:bi 

lidade no emprego fez nascer entre outras distorções \..IIbanas o caótico siste-
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ma de \tralspat'te coletivo. Sistema ~te que c:briga todos a passa.."'eeJl pelo oen 

tio da-. cidade para se dirigirem acs subd.istri tos , levando os · pni>lemas da dis. 

tante vila da periferia ao centro nervoso da cidade. 

Não se pode esquecer que a Prefeitura naquela época era um organis

JIO pobre, fraco e desmoralizado. A Prefeitura de São Paulo sofria duas restl::!, 

ç5es: uma originada da emsti tuição de 1946, que excluía as capitais de Esta

do da participação no excesso de arrecadação que houvesse na sua jurisdição , 

no i.qx:lsto de renda e ccnsignações, o que punha de lado uma receita~ 

nariamente grcnde e inportante do orçanento JIJJI'li.ci.pal. Uma segunda restrição 

pesava sd:>re a nunicipalidade e que decorria da pr.i.neira. Sem recursos sufi -

cientes para a realização das cbras e serviços míninos, a m.micipalidéóa ~ 

dia toda autoridade frente a::>S III.liÚcipes. Ievido ·a estas restrições , os pla

nos e projetos aa.mularam-se nas gavetas oficiais ã espera de um m:rnento em 

que houvessem reC\.lrEus que pennitissem sua exerução. 

Sem urna população atenta a seus destines e não cc:ntando com urna ~ 

torida.de capaz de ccnter os excessos , a cidade cresceu na dependência de ~ 

-forças vi tals : os loteadores , cs ~resãrics de transporte e os sanerciantes. 

Em res\.JJ'OO, o pi"'cesso de irradiação da cidade se deu através de lo 

teamentcs distantes dos centros mais desenvolvicbs, cujo cmtato com a cidade 

era feito por uma linha de transporte. Neste corredor criado pela circula

ção, instalava-se um conércio varejista e de serviçcs (B) 

As centenas de vilas que surgiam em Sao Paulo não passavam, cem::> em 
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grancE parte até hoje é possÍvel cxnstatar, da junção dcs t:res elenentos aci 

ma referidos. 

Os se:rviçoo pÚblicos de infra-estrutura e os equiparrentcs eram dei 

xados para mais tanie e deviam correr ~r càlta do pcxler pÚblico. Este, no ~ 

tanto, era incai>az de pronovê-lcs por falta de recumos. 

Um círculo vicioso se estabelecia. A Prefeitura poderia :inpedir e§_ 

se loteamento especulativo da terTa, mas caro fazê-lo se lhe faltava a autori 

c;lade m:>ral, minada pela distância em que se encxntrava da realizaç'à::> do mini-

no neoess â:rio '2 

Apoiada nesse tripé fornado pela especulação ind:>iliâria,pelo trans 

porte caótico e pelo carércio não planeja.OO, a cidade se expandiu, ligando-se 

a outros nrunicípios que, por sua vez , avançavam em sua direção para form3I' a . 

principal área netropoli tana (g) 

O gr.ande núrrero de prcblemas verificado hoje em são Paulo poderia 

' . . . ' do L ' Sai (lO) em parte mexJ..Stir ou eJO.Stir em nenor escala, segun mz . a. , se a 

Prefeitura tivesse elaborado um cxnjunto de realizações "que marcaria a tana

da de cxns ciência da nova realidade, corro a fundação de uma unidade piloto pa 

ra acx::>lher a população ou indÚStria, ou nesmo as duas. Os problemas da trama 

viãria, dos serviços p~licos e de oa.tpação de áreas que iriam acolher o cre~ 

cinento populacional previsto foram enfrentadcs de uma maneira JIJJito oonserva 

dora e ineficaz. Mas , cs respmsâveis estavam tão insens!veis aos fenôrrencs 

que enfrentavam que, ainda em 1950, previram para o ano de 1975 uma população 
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de quatro milhões de habitantes. " 

SJíD PAUID 1974 

Nada melhor do que dados quantitativa; para nostrar a realidade ·de 

São Paulo nos dias atuais. Praticanente 63\ do total de sua população está 

ccntido en 10,7% da área metropolitana da grai'lCM! são Paulo (ll) 

Pela Tabela 1, pode-se ter una idéia de tal afi.nnação. 

TABElA 1. Dadcs denográfioos de São Paulo - 1970 

~a População Area. Densidade . População Are a 
km2 % % 

Cidade de S.Paulo 5.186.752 857 6.052 63 10,7 

Município de S.Paulo 5.. 978.977 1.497 4.004 73 18,7 

Area Metropolitana 8.206.129 7.951 1.032 100 100,0 
·-. 

IUITE: IB~, Censo Denográfioo de São Paulo, 1970. 

A Tabela 2 , ainda se referindo ao cn!Scimento de Sã:o Paulo, lOOStra 

os coeficientes populacicnais desde 1900 projetados até 1990. 

_,- ..-- ... , - -:.. 

- .1 - .1 
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TABElA 2. População da cida:ie de São Paulo: 1900 - 1990 ' 12> 
• 

Per!cxio População "' .!ndice Crescimento 
(1000) -, 

1.900 240 -... 100 o 
' 
-

1.910 430 186 86 

1.920 579 241 34 

1.930 950 395 64 

1.940 1.305 543 37 

1.950 2.154' 897 65 

1.960 3.709 1.290 . 72 

1.970 5.978 2.490 61 

1.980 (est. )9. 476 3.948 58 

1.990 (ést. )14. 34 7 5.977 51 
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) 

Este crescim:mto vertiginoso em lDila pequena área quase sem infra- · 

estrutura tomou a cidade caótica. A Pn!fei tura, tentanto centro lar a si tua • 
·--

ção, partiu para descentralização do poder administrativo, através da. criação 

de novas Administrações Fegicnais e elaborou a atual .lei do ZOI)~to. 

_AIHÍNISTRAçOES REGIONAIS 

Hoje, São Paulo é l.lila cidade adndnistrada por 16 .Administrações Fe 
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gicnais,' que funcionam entrosadas cem todos cs setores do poder executivo e 

são subordinadas a uma administração central (l3) 

~ 

Cada administrador regic:nal tem as respcnsabilidades de um verdadei 

ro prefeito e dispõe de instrunentcs e autc:ncmia para resolver os prd:>lema5 

mais urgentes da sua região. 

Ao laoo da descentralização, a Prefeitura tem procurado tm1 maior 

ent:rosanento can a iniciativa particular, por entender que nenhuma máquina 

administrativa é suficientemente perfeita para resolver de m::xk> independente 

todos os problemas. 

Assim, cada vez mais' d:>ras e serviços são entregues a particula -

res , cabendo à Prefeitura apenas · fiscalizar e exigir o cumprimento do oontra

to. ~ tanbém função das Administrações Regionais orientar o pÜblico, bem 001'00 

fiscalizar a implantação da lei do zaneanento. 

LEI DO ZONEAMENTO 

Esta lei dispõe sobre a divisão do território do município em zmas 

de uso e regula o parcelarrento, uso e ocupação do solo, tendo em vista os se 

seguintes objetivos: 

1. Assegurar a reserva dos espaços necessários em localizações adequadas , 

que são destinados ao desenvolvimento das diferentes atividades urba-

.,P·'--f-1- -~ 

----------------------~------·--~--· -·•--"=-·=»~ .. é~·~?..~.-P~~MQM~.--~-,-~~?~-~-· . .P~<~Ç~@~J~,.-~-r~_l-.4~.--~-.--~--·~--
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nas. 

• 
2. Assegurar a ccnoentração equilibrada das atividades e das pessoas no 

Território do Município,. nediante ocntrole do uso e do aproveitanento 

do solo. 

3. Estimular e orientar o desenvolvi.nento url:>ano. 

Para fonm..üar esta lei, a· Prefeitura dispunha de alguns planoo e 

pesquisas, tais COliO a pesquisa Iebret (1957/58), plano das vias expressas , 

plano das vias arteriais, Plano Urbanístioo Básic6 (PUB) e Plano ~tropolita

no de Desenvol vinento Integrado (PMDI). 

Além destes dadoo , a Prefeitura mandou elabo:rer mapas onde cc:nstam 

basicanente: 

- Uso do solo, sendo subdividido em: 

- residencial 

- industrial 

- o::Jiercial 

- Densidade populacicnal nédia, 

- Coeficiente de aproveitarrento. 

Utilizando de toda; estes planoo e mapas , aliada; a experiência dai 

profissionais da COGEP (Coordenadoria Geral do Planejanento), elaborou-se a 
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'lei do ~aae:nto (l4>. 

De acordo com esta lei a cidade foi dividida em oito za1as de uso 

cbedeoendo a seguinte classificação representada par siglas e can as respecti 

vas características .básicas (lS) 

Zl - Uso estritanente residencial de densidade denográfica baixa. 

Z2 - Uso predominantenente residencial de densidade denográfica baixa. 

Z3 - Uso predominantenente residencial de densidade denognifica média. 

Z4 - Uso misto de densidade denográfica média alta •. 

ZS - Uso misto de densidade denogrâ.fica alta. 

Z6 - Uso predominantemente industrial. 

Z7 - Uso estritamente industrial. 

za - Usos especiais (lS > 

Segue ababco uma breve descriçê:o de cada uma dessas zcnas. ' 

ZONA 1: As regiões cmsideradas são de uso estritam:mte residencial, Nelas só 

podem existir residências e o ccnjunto de utilidades definidas pela ·lei; cem:> 

m:numentcs históricos, mananciais de água e de outros elementos deste tipo. 

.Estas regiões são as mais privilegiadas da cidade, uma vez que aí não poderão 

. -/ 
• . . . . 
~ :~~~":''"" -.. ·.:: '>.,- .·,,,._;,;_ . 

I 
.i 
' ~ 

_..· >·~-.1-.1- ··- .. 
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ser instaladas indÚstrias, lojas ~rciais ou escritórios. Os lotes devem 

ter de frente o míni.rro de 10 metros e área de 250 me~ quadradcs. O :recuo 

das casas deve ser de 5 net:ros na frente e noo :fundoo , e de 1 ,50 metros 

de um dos lados. SÓ p:>de haver ccnstzução em metade do terreno. A área cxns

truída não pode ser maior que a do te:r.re1o. 

ZONA 2 : São regiões preoominanterrente residenciais , com baixa densidade de 

ocupação. Nelas, além das residências normais, permitem-se'oonjtmtos :residen -

ciais e algumas atividades diversificadas - bares, padarias, armazéns, tmida 

des de serviço, pequenas oficinas de conserto, alfaiatarias e .rresno pequenas 

indústrias, no mâx:imo com 200 metros quadrados desde que nàb incx:rrodem a viz.!_ 

nhança. São admitidas unidades de saÚde, educaç~, lazer e cultura - com capa 

cida<E para até 100 pessoas ou 250 metros quadrados de área. Sà:> ccntrole es 

pecial. há tolerância até 2. 500 metrcs quadradoo. 

Nestas :regiões, os terrena:; devem ter frente mínima de 10 metros e 

área de 250 metn>s quadrados. O recuo de frente é de cinoo metros, e, late 

ral.mente, de 1 ,50 metn:>s , apenas de um lado. O recuo de fundo cbrigató~io é 

de 5 metros. SÓ em metade oo terreno é possível ccnstl:Uir. E a área ccnstruí

da deve oor.respcnder ao total da área oo terreno. 

Assim, num terreno com 500 metros quadrados , o proprietário deve 

deixar liv:re, sem edificações, 250 metros quadrados. Mas, nos 250 :restantes 

pcxie ccnst:ruir uma residência com dois pavimentos , total.izando 500 me'tlxs q~ 

drados de área ccnstruída. 

l 

I 
l 

I 
t 

t 
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Z<NA 3: Caracterizam-se por serem regiões de uso predaninantemante residen

cial e de densidade populacicnal nédia. Além de residências e ccnj'lmtos habi-
. . . 
tacicnais ,admitem-se casas agnlpadas. Nelas s~ aceitas as atividades da zcna 

2, e, mais, lojas (pequenas ou grandes) , postoS de gasolina e oficinas, ape -

nas toleradas naquela zcna sob ccntrole especial-~- · 
''·-. 

As garagens de ênil>us e frotas de táxis, além de grandes oficinas 

de conserto - senpre scb controle especial -, bem com:> pentes para educação , 

lazer, sa\Xie e cul t\Jrla, são tolerados. 

Em todos os casos, a frente do terreno deve ter 10 rretros, a 
.. 
are a 

mínima 250 rretros quadrados e o recuo 5 ue~s_ · na frente e nos fundes . 
' 

1,50 uet:ros num doo lados. sd a rretade do terreno pode ser ocupada cem cx:ns

tr\lções, mas a área ccnstru.!da vai até 2 ,5 vezes do terreno. 

Nesta zma, assim ccm> nas zcnas 4 e 5 , o coeficiente de aprovei 

tarrento do lote pode ser al.JI'leltado até o :mâxi.m::> de 4 vezes, desde que a taxa 

de ocupaçà:> do lote di.rnlnua seg'lmdo tuna fÕnnula inclu!da no texto da ~ei (ar 

tigo 24). 

ZCNA 4: Sã:> regiões de uso misto e cqn densidade populacimal nédia. Admitem

se residências, individuais ou agrupadas Capartanentos ou casas geminadas) e 

conjuntos habitacionais. 

Podem sUI"gir nesta za1a padarias e lojas - pequenas ou grandes - as 
. -

sim can:::> indÚstrias que não perturt>em a vida nonnal e, ainda, unidades de ser 

t--· -f -~- -- ~ 
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viça; , pequenas ou nédias , desde alfaiatarias até oficinas. são aoei tas tam 

bém pequenas e nédias unidades de educação, lazer, cultura e saÚde • 
• 

Scb regllle especial, admi te:m-.se instituições ata.cadi stas e 

triais maiores. ÚlesiiD as que provocam ruído ou alguma poluição) • 

indus 

São mantidcs os padri5es anteriores de tamanho dcs terrenCE. Na sua 

ocupação, entretanto, os padrÕes variam: admite-se uma área ccnstruída três 

vezes maior do que a do terreno e ocnstrução em 70\ da área. N"'"ao há exigência 

de :recuos laterais , persistindo as de frente e ftmdo. 

ZOOA 5: Tratam-se de regiões ·de uso misto e com densidaoo populacicnal alta. 

Pe:rmi tem-se nelas grande cxnoentração de atividades • 

São aoei tcs os tres tipos de habitação ; o oonércio pequeno e nédio 

(não são admitidas lojas atacadistas), peq\EllaS indústrias únâx:i.no de 250 ne 

t:rm quadrados) e pEGuenas ou redias unidades de educação' lazer, cultura e 

saÚde. 

Tolerêm-se, sob regllle especial, grandes unidades dessa categoria 

OOTID, por eJ<enplo, estádios de futebol. 

Os padrÕes de terrenos são os nesrros da zcna anterior. Apenas exi~ 

se recuo de 3 net:n::s no fundo e, ainda assim, sonente a partir cb terceiro 

pav:inento. O terreno pode ser ocupado em 80% de sua área, com uma área ccns

tri.Úda de até 3, 5 vezes a do terreno. 
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ZCNA 6 :, Tratam-se, de regiões de uso predaninantenente industrial , admitindo -

se sob e<:ntrole especial, residências , pequenas e nédias , unidades de serviço 

e unidades nédias e grendes de 11a.zer, cultura, saúde e educaçã:::> • 

. Incentivam-se -as atividades de cooércio. (do pequeno a:> grende - ata 
.. , ' . -

cadista), as indÚstrias .de pequeno ou alto porte - desde que não prejudiquem 

a saÚde e as grandes centrais de abastec.inento ou· de estacicnanento de veícu

las. Os terrenas devem ter no mínino 20 net:rc:s quadradas de frente e 1. 000 

netros quadrados de área. O recuo de frente é de 10 netros , as laterais de 

· 2 netros e o fundo de 10 rretlxls. Pode ser ocupadO 70% do terreno com edifi 

caçoes, mas a án:!a oonstruída deve cor.respcnder a apenas 1 ,s vezes a do terre 

no. 

ZCNA 7: Conpreendem regiões cx:nsideradas de uso estri tanente industrial. Ne 

las podem funcionar sonente as indÚStrias ccnsideradas com:> 1, 3, ou seja, as 

que podem prejudicar a saúde. Estinrula-se a instalação de tocbs as tipas de 

indÚStrias, de conérci.o atacadista e de grandes unidades de serviço. 

Soo controle especial o pequeno e nédio conérci.o, as pequenas e né 

dias unidades de serviço e as postos de saúde, educaçã:::>, lazer e cultura com 

área superior a 250 netros quadrados, são pennitidas. 

zmA 8: A designação das regiões que a octrpÕem será es:OJdada nos p~ 

ancs. Tre.tam-se de "zooas especiais"; smdo que em DL1i tas a Pl:efei tura pcxie 

rã examinar projetos de reCXI'lStruçào ou :renovação,· em out:n1s . podenl localizar 

novas zonas 7 e várias poderão ser utili7.adas para recreação e lazer. 

~:: ~;.- ~- ~~-~- •.-~~"---~ ..... 
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Apés os ternas já examinacbs s passa-se a mais um grau de análise, fo 

calizando agora especificarrente as fontes que forneceram os dadcs seamdárics 

utilizada; no Capítulo III. . • 

Para a reali~ação deste estudo, cmtou-se com apoio quer de estUdos 

jã elaboradOs' corro é o caso do mdioe corrpcsto m:xlifica.OO, quer de 

mais infornativas cem:>: PUB, PMDI, r-ETRO e a pesquisa realizada pelo Institu 

to Gallup. 

Esta análise, que será feita a seguir, manterá, durante a expc:sição, 

a seqUência acima estabelecida. 

!NDICE COMPOSTO M)DIFICAOO 

O Prof. Alberto, em sua tese de doutorado, com o intuito de quanti

ficar a oportunidade do nercado varejista U ?) , propõe um esquema analÍtico 

nediante a elaboração de um índice que associa basicanente qu~ variáveis : 

1. Populaçà::> por subdistrito 

2. Renda familiar por subdistri to 

3. Pcsse _de carn::s por subdistrito 

4. hea do subdistri.to 

As três prirreiras variáveis geraram .lndices individuais que, soma 

das , definiram o que foi dlamado de índice conposto, ou .seja: 

......... 



Send::>: 

I = P. + R. + C. c ~ ~ ~. 

.. 
Ic = !ndice catpCGto por subdistrito 

P i ~ !ndice de população por subdistrito 

Ri = !ndice de renda fani.liar por stbd:i.stri.to 

ci = !ndioe de pa;se de carra:; por subdistrito 
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Os índices .individuais foram caloll ados de acoroo oom a:i seguintes 

~ 

fÕrm.llas: 

!ndice de Populaçã::> por Subdistri to 

N X Pd X 100 
p. =-~~--
~ pt 

Onde: 

P i = !ndice de populaçào por subdistri to 

N = Núrrero de subdistri tos 

P d = População do subdistri to 

Pt = População total do municÍpio 

1ndioe de Renda Familiar por Subdistri to 

N X Rd X 100 
R.=-~~--
l. Rt 

;.,..,.,..,_:,c-·.,. , -.. ·.• 

l 

I 
I I 
I 

I 
I 

l 

. ! 
·.~·+ 



Onde: 

r: 

~ :: !ndi~ da renda familiar por subdistrito 

N :: Núrrero de subdistritcs 
. 

Rd :: Renda familiar por subdistrito por ano 

~ :: Renda familiar do nrunicípio por ano 

!ndi~ de Posse de Carros por Subdistrito 

Onde: 

N X Cd X 100 
c .. = 
~ . ct 

C. :: !ndice de pcsse de ~ por subdistri to 
~ 

N :: Núrrero de subdistritcs 

C d :: Núrrero de car:ros por subdistri to 

Ct :: NÚJiero total de carros no mmicípio 
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Os índices de população, renda familiar e pcsse de c.ariQS foram ta 

bulados individual.nente e em seguida sanados. Estes resultados foram tanbêm 

tabulados e seus resultados colocados em ordem crescente de valores, desde o 

19 ao 489 lugar. Em seguida, foram dividida; em 4 quartis , ou seja: 

19 quartil - 19 ao 129 lugar 

29 quartil - 139 ao 249 lugar 
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• · 39 quartil 2S9 ao 369 lugar 

· 49 quartil - 369 ao 489 lugar 

O próx:i.no passo foi o mapeanento dest~ resultados. Para_tanto, deu 

se a cada quartil uma oo~ distinta"" 

Analisando este mapa, o autor observou que os maiores subdistritos, 

em term::lS de área, encx:ntravam-se na periferia da cidade e' além disso' com:> 

tinha em nente detenn:inar a oportunidade de nerca.do no espaço, sugeriu a -~ 

dificação 00 mdice canposto. Fsta alteraçao gerou o que foi chama.cb de mdi

ce carposto m:xiificado. 

Trata-se de uma adequação em tenoos de áxea de índice OCIIpOSto, ou 

seja: 

Onde: 

Ian = !ndice conpcsto modificado 

I = !ndice conposto c 

A. = !ndire de área 
~ 

Obtém-se Ai· de acoroo cx:m a fórm..ll.a.: 

.. ~·. -- ~--- - ... "'"-'.::_'-.. · 
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Sendo: 

A:i_ = tndi.oe de área 

N = Núrero de subdistri too 

~ = Área do subdistrito 

At = Área total dos subdistri too 

Dividindo o índice carpooto pelo índice de área, foi determinada a 

densidade da oportunidade de nercado, ou seja, esta dinensão passou a: ser ana 

lisada. através de tuna pe!"Spectiva espacial. 

Este índice, seguindo a nesna seqüência ante:ciOI", foi tanbém mapea

do. Tendo em vista que este estudo se propôe a atualizá-lo can oo dadcs de 

1974 e, em se~da, catpar'á-lo oom os da tese do Prof. Alberto, faz-se neoes~ 

smo ti"ansc:rever suas principais tabelas e mapas' de acordo cano esquema 

que se segue: 

..; índice de população 

- ·índice de renda familia!' 

- índice de carros 

- índice COipOSto 

- índice catpooto m:xii.ficado 

- distribuição dos quartis 

- mapa referente ao índice conposto m::xiificado 

~
~}~-~~· .•. ~~. ______ ;_,.....-
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\ 
TABElA 3. lndioe de população - Sã:> Paulo - 19 70 

Subdistri to Poptüação \da l'ndioe de 
(Habitantes) População Pop11Jação 

sé 8.268 ' - o ,15 7,20 

Brás 56~027 1,06 50,88 

tb5ca 35.,668 0,67 32,16 

Liberdade 62.931 1,19 57,12 

Bela Vista 62 ~988 1,19 57,12 

Consolação 65.679 1,24 59,52 
' 

Sta~ Efigênia 43.755 0,83 39,84 
' 

Par-i 30.945 0,58 27,84 

Be1enzinho 52.776 1,00 48,00 

Alto da ~a 137.280 i 2,60 124,80 

Carrbuci 49.544 0,94 45,12 

Aclimação 49 .. 840 0,94 ·-- 45,12 

v. Mariana 82,644 1,56' 74,88 

J. ·Paulista 92.,697 1,75 84,00 

Cen}. cêsar 44,770 o ,84 40,32 I 

Sta. Cecília 69,647 1,32 63,36 

Bem Retiro 25.853 o ,49 23,52 

V. Guilhe:rne 74,450 1.41 67,68 

segue 

- - .._,._ 

'~.t;:..::~ ... -~·: ~: ... :----·i.;_~ 



58 

t' c<n muaçao 

Subdistri to Pop\.ü.açao % da !ndice de 
(Habitantes) População População 

- .. 

v~ Maria 116.916 2,21 106,08 

Tatuapé 255.515 ~. 85 232,80 
' -

v. Formes a 96.822 1,83 37,84 

v. Pru:iente 359 .597 6,82 327,36 

Ipiranga 173.355 3,29 157,92 

Saúde 236.555 4,~9 215,52 

Indianópolis 72.~71 1,37 65,76 

Jardim Ntérica 50.258 0,95 ~5,60 

Pinheiros ~4.~57 O, 8~ 40,32 

V. Madalena 30.046 0,57 27,36 
.• 

Perdizes 101.396 1,92 92,16 

.Barra I\.mda 30.035 . 0,57 27,36 

···-
Casa .Verde 99.405. 1,88 90,24 

Santana 200.~90 3,80 182 ,~O· 

Tucuruvi 360.50~ 6,8~ 328,32 

Cangcllba 60 !'265 1,1~ 5~, 72 

Penha 138!'206 2,62 125,76 

segue 



a 
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Subdistri to 

v. Mati1de 

Jabaquara 

Ibirapuera · 

Butantã 

Lapa 

Limão 

Cachoeir.inha 

Santo .Amaro 

V. Jaguara 

Pi:cituba 

N. Sra. do c5 

.· Bresilândia 

Socorro. 

Total 

-.• 

' 

População 
<Habitantes) 

'-

1.51.475 
. 

197.169 

lll.620 
,- . 

: 

176.731 

123.634 

70.232 

30.924 

378.911 

52.11+0 

86.401 

. 141.863 

100.031 

1.66.494 

5.264.048 

59 

ccn muaçao 

%da !ndioe de 
População População 

. 
2,87 '·• - 137,76 

. -· 
3;74 179,52 

2,ll 101,28 

3,35 160,80 

2,34 ll2 ,32 

1,33 63,84 

0,58 27,84 

7,19 345,12 

0,98 47,04 

1,64 78,72 

2,69 129,12 

1,89 90,82 

3.,16 151,68 

·-

100 ,00% . 
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TABELA 4. Indioé de renda familiar - são Paulo - 1970. 

Subdistri to Renda Familiar \da !ndioe de 
Anual Total Renda Familiar Renda Familiar 

Anual Total 

sé . ' 3.043.200 :· '0,19 9,1 

Brás 19.581.600 1,23 59,0 

MJÓca 13,569.600 0,85 '40,8 

Liberdade 26.140.800 1,64 78,7 

Bela Vista 35.738.400 2,24 107,5 

Calsol.ação 38 .. 030,400 2,38 114,2 

Sta. Ef~ 17.642.400 1,10 52 ,a 

Pari 10.672.800 0,67 32,1 

Belenzmho 16 .. 567.200 1,04 49,9 

Al. to da MoÔca 38.148 .. 000 2,39 114,7: 

Canbuci 22 .. 228.000 1,39 66,7 

Aclimação 24~657.600 1,54 ·-· 73,9 

V. ·Mariana 45.196.800 2,83 135,8 

J. Paulista 56.246.400 3,52 168,9 

Ce~. césar 27.981.600 1,75 84,0: 

Sta. .Cecília 32 .371.200" 2,03 97,4 

Bom Fetiro 9.691.200 o.61t 29,2 

V. Gl:i.lhenre 18.540 .ooo 1,16 55,6 

segue 



Subdi.stri to 

v. Maria 

Tatuapé 

V. Forna;a. 

v. Piu:lente 

Ip~a 

sk 
i 

Pinheiros 

V. Madalena 

Barra FUnda 

Casa Verde 

Santana 

'i'ucuruvi 

Cangaiba 

Fenha 

Fenda Familiar 
Anual~otal 

24.900.000 

59.808.000 

.17.505.600 

72.998.400 

50.959.200 

80.296.800 

33.360.000 

40.250,400 

30,180.000 

11.402.000 

55.788,000 

U.244.000. 

21,336,000 

57.021.600 

76.730.400 

10.226.400 

31.428.000 

\da 
Renda Familiar 
Anual Total 

• 

1,56 

3,74 

1,10 

4,56 

. 3,19 

5,03 

2,09 

2,52 

1,89 

0,71 

3,49 

0,70 

1,34 

3,57 

4,80 . 

0,64 

1,97 

. 61 

!ndioe de 
~da Familiar 

·-

--- 74,8 

179,5 

52,8 

218,8 

153,.1 

241,4 

100,3 

90,7 

34,0 

167,5 

33,6 

64,3 

171,3 : 

230,4 

30,7 

94,5 

segue 
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ccntmuaçao ... 
\da Subdistri to Renda Familiar !ndioe de 

.Anual Total Renda Familiar Renda Faniliar 
klual Total 

v. Mati1de 27.724.800 1,74 - .. 83,5 
. 

Jab~uara 51.398.400 3,22 154,5 
.. 

Ibirapuera 49.653.000 3,11 149,2 

Buta1tã · 41.148 .. 000 2,58 123,8 

Lapa 53.,899.200 3,37" 161,7 
--

Limão 14.100 .. ooo 0,88 42,2 

Cachoeirinha 5.076.000. O, 32 15,3 

Santo .Amaru 102 .141.600 6,40 307,2 

V. Jaguara 9.888.000 0,62 29,7 

Pirituba 15.765.600 0,99 47,5: 

N. Sra. oo C5 26.200.800 1,64 78,7 

Brasi1ândia "20 .. 750 .. 400 1,30 62,4 . 

Socorro 37.860.000 2,37 113,7 
·-. 

.. Total 1.597.087 ~400 100,00 

... ·.--·. 
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TABELA 5. !ndice de carra; - São Paulo - 1970 

subdl.stri to C~ par 
Subdistrito 

sé 522 .. 

Brás 4.304 

M:x5ca 9.808 

~ 10.279 

Bela Vista 9.447 

Consolação 12.394 

Sta.Efigênia 5.035 

Pari 5.533 

Be1enzinho 8.790 

lU to da M:x5ca 14.950 . 

Carrbuci 8.349 

Aclimação 5.072 

v. Mariana 16.917 

J. ·Paulista 18.953 

Cerq. césar. 14.524 

·-

Sta. Cecília 12.744 

Ban Retiro 2.786 

V. Qlilherne 3. 712 

63 

\de !ndice de 
Carro:; ·- Carros 

0,11 5.,2 ., 

0,87 41,7 

1,99 95,5 

2,09 100,3 

1,92 92,1 

2,52 120,9 

1,02 48,9 

1,12 53,7 

1,79 85,9 

3,04 145,9 

1,70 81,6 

1,03 49,4 
·-. 

3,44 165,1 

3,85 184,8 

2,95 141,6 

2,59 124,3 

0,56 26,8 

0,76 36,4 

segue 
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ccntmuaçao 

Subdistri to .Carros por t<E !nd:ioe de 
Subdistri to Carros Carros 

v. Maria 
' 6.916 1,40 67,2 

' ' 

Tatuapê 21.861 .. 4,_44 213;1 

v. Fonoosa 3.465 0,70 . 33,6 

v. Pru:iente 17.923 3,64 174,7 

Ipiranga 18.988 3,86 185,2 

saúde 2 3.687 4,81 230,8 

Indianópolis 12.057 
' 

2,45 117,6 

Jardim hrérica 23.843 4,85 232,8 

• Pinheiros ·12 .185 2,48 119,0 

V. Madalena 4.225 O,Sô 41,2 

Pen:ü.zes 21.031 4,27 204,9 

. Barra Funda 5.437 1,11 53,2 

.•. 

Casa Verde 5.803 1,18 5_6,6 

Santana 15.641 3,18 152,6 

'fucuruvi 16.033 3,26 156,4 

Cangalha· 2.196 0,45 21,6 

Penha 7.780 1,58 75,8 

segue 
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\ t" ccn muaçao 

Subdistri to Carros por %à= tncüce <ie 
Subdistri to Carros Carros 

v. Mati1de 5.347 1,09 ~- 52,3 

-
Jabaquara 9.082 

' 
1,85 88,8. 

Ibirapuera - 20.223 
. -

4,11 197,2· 

But~tã 10.416 2,12 101,7 

Lapa 25.165 5,11 254,2 

Limão 3.939 0,80 38,4 

Cachoeirinha 660 0,13 6,2 

Santo hnaro .18.683 3,80 182,4 

V. Jaguara 2.750 0,56 26,8 

Pirituba 3.448 0,70 33,6 

N. Sra. do 6 5·.063 1,03 49,4 

Brasi1ândia 1.074 0,22 10,5 

Socorro· 2.895 o ,59 28,3 

·-. 

Total 492.000 100,00 

• 
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TABElA 6. !ndi~ cmposto - sãO Paulo - 1970 •. 

Subdistri to Indi~ de Indice de Indice de -·- mdice 
População Renda Carn>s Carposto 

(1) Familiar(2) (.3) (1)+(2)+(3) 
-

' 

Sê 7,2 9,1 5,2 21,5 

Brás 50,9 59,0 41,7 151,6 

l'bóca 32,2 40,8 95,5 168,5 

Liberdade 47,1 78,7 100,3 236,1 ... 

Bela Vista 57,1 107,5 92,1 256,7 

Coosolação 59,5 114,2 120,9 294,6 

Sta. Efigênia 39,8 52,8 48,9 141,5 

Pari 27,8 32,1 53,7 113,6 

Belenz:inho 48,0 49,9 85,9 183,8 

Alto da fuóca 124,8 114,7 145,9 385,4 

Canbuci 45,1 66,7 81,6 183,4 

Aclinaçao 45,1 73,9 49,4 168,4 

v. Mariana 74,9 135,8 165,1 375,8 

J. PaUlista 84,0 168,9 194,8 437,7 

Cerq. César 40,3 84,0 141,6 265,9 

Sta. Cecilia 63,4 97,4 124,3 285,1 

Ban Fetiro 23,5 29,2 26,8 79,5 
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oon m~a-:> 

Subdi.stri to Indioe de Indice de Indioe ~ !ndice 
População Renda Carros Canpcsto 

(1) Familiar(2) (3) (1)+(2)+(3) 

v. Guilherne 67,7 55,'6 36,4 -- 159,7 

v. Maria 106,1 74,8 .. 67,2 .248,1 

Tatuapé 232,8 ' 179,5 213,1 625,4 

v. Form:::>sa 87,8 52,8 33,6 174,2 

v. Prudente 327,4 218,8 174,7 720,9 

Ipirimga 157,9 153,1 185,2 496,2 

Salide 215,5 241,4 230,8 687,7 

Indi.anõpo1is 65,8 100,3. 117,6 •283, 7 

Jardim .Anérica 45,6 120,9 . 232' 8 399,3 

P.inheiros 40,3 90,7 119,0 250,0 

v. Madalena 27,4 34,0 41,2 102,6 

Perdizes 92,2 167,5 204,9 464,6 

Barre Funda 27,4 33,6 53,2 114,2 

·-· . - .. 

Casa Verde 90,2 64,3 56,6 . 211,1 

Santana 182,4 171,3 152,6 506,3 

Tucuruvi 328,3 230,4 156,4 715,1 

Cangaíba 54,7 30,7 21,6 107,0 

Penha 125,8 94,5 75,8 296,1 

segue 
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oan muaçao 

Subdi.strito !ndice de !ndice de !ndice de !ndice 
População Renda Carros Cauposto 

' (1) Fami.1iar(2) . (.3) {1)+(2)+(3) 
-

V. Mati1de 137,8 83,5 52,3 273,6 

Jabaquara 179,5 >. 154,5 88,8 422,8 

Ibirapuera 101,3 149,2 197,2 477,7 

Butantã 160,8 123,8 101,7 386,3 

Lapa 112' 3 161,7 245,2 519,2 

Limão 63,8 42,2 38,4 144,4 

Cachoeirinha 27,8 15,3 6,2 49,3 

Santo hraro 345,1 307 ,.2 182,4 834,7 

V. Jaguara 47,0 29,7 26,8 103,5 

Pirituba 78,7 47,5 33,6 159,8 

N. Sra. do O 129,1 78,7 49,4 257,2 

Brasilândia 90,7 62,4 10,5 163,6 

Socorro 151,7 113,7 28, 3_ 293,7 

• 
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TABEIJ\ 7. mciice oonposto IOOClificado - São Pé1.11o - 1970 

SUbdistr.ito lhdice % mdice !ndice CaDp. 

Cauposto ma de hea tb:iificado 

sê 21,5 0,13 6,24 3,44 

Brás 151,6 0,47 22,56 6,72 

MoÕca. 168,5 0,48 23,04 7,31 

Liben:iade 236,1 0,32 15,36 15,37 

Bela Vista 256,7 0,27 .12 ,96 19,81 
·l 

Consolação 294,6 o ,46 22,08 13,34 

Sta. Efigênia 141,5 0,30 14,40 9,83 

Pari 113,6 0,33 15,84 7,17 

Be1enzinho 183,8 o ,65 31,20 5,89 

Alto da M::>Õca. 385,4 1,17 56,16. 6,86 

Cant>uci 193,4 0,44 21,12 9,16 

Aclimação 168,4 o ,33 15,84 10,63 

v. Mariana 375,8 1,11 53,28 7,05 

J. Paulista 437,7 o ,89 42 '72 10,25 

Cerq. césar 265,9 o ,26 12,48 21,31 

Sta. CecÍlia 285,1 o ,32 15,36 18,56 

Ban Retiro 79,5 o ,29 13,92 5,71 

69 

.Classificação 

359 

189 

149 

49 

29 

59 

99 

159 

209 

179 

119 
·-· 

79 

169 

89 

19 

39 

219 

segue 
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ccn muaçao 

SUbdi.stri to ·- mdire % fndioe mdice Comp. Classificação 
,. 

Conposto -kea de hea M:xlificado 
-

v. Q.ri.lhenre 159' .. 7 o ,86 _41,28 3,87 319 

v. 1'-'~ia 248 .. 1 1,33 63 ,84, 3,89 309 \ 

' 

Tatuapé 625 .. 4 3,07 147,36 4,24 269 

v. Fomos a 174 .. 2 1,04. 49,92 3,49 349 

v. P,rudente 720,9 3,77 180,96 3,98 299 
; 

i 
Ipiltan.ga 4'36 .. 2 1,94 93,12 5,33 239 

! 
t 

saúde 687 .. 7 2,55 122,40 5,62 229 
i 

Indianópolis 283.7 o ,93 44~64 6,35 199 

Jardim Arrérica 399.3 0,67 32,16 12,42 69 

Pinheiros 250.0 o ,60 28,80 8,68 129 

V. Madalena 102 .. 6 o ,57 27,36 3,75 339 

Perdizes - 464 .. 6 1~05 50,40 9,22 109 

Bar.roa Funda 114 .. 2 o ,30 14,40 7,93 ... 139 

Casa.Verde 211 .. 1 o ,84 40,32 5,24 249 

Santana 506.3 4,05 194,40 2,60 399 
" 

. 
'fucuruvi 715.6 10,58 507,84 1,41 459 

Cangaíba·· 107.0 1,08 51,84 2,06 429 

Penha 296 .. 1 1,38 66,24 4,47 259 

segue 
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tin cx:n maçao 

Subdistri to fndice % fndice fndice Canp. Classifiea;ão 

Conposto &ea de hea M:xti.ficado 

---

v. Matilde 273,6 2,51 120,48 2,27 409 
. 

Jabaquara 422,8 2,61 . 125,28 3,37 379 -
Thirapuera 477,7 3,36 161,28 2,96 389 

Butantã 396,3 • -6,39 306 '72 1,08 479 

Lapa 519,2 2,59 124,32 4,18 279 

~o 144,4 0,73 35,04 4,12 289 

Cachcei.rinha 49,3 o ,30 .14,40 3,42 369 

Sto. kParo 834,7 ll,23 539,04 1,55 439 

v. Jaguara 103,5 1,04 48,00 2,16 419 

Pirituba 159 ,e 2,78 133,44 1,20 469 

N. Sra. do (5 257,2 1,41 67,68 3 ,ao 329 

Brasilândia 163,6 2,31 110,88 1,48 449 

Socorro 293,7 17,95 861,60 0,34 489 
--



72 

TABELA 8. Distribuisão dos QuartJ.:s -são Paulo - 1970 

Quartil Classificação Maior valor ~nor valor Cor Representativa 
no mapa 

., 

19 19 ao 129 21,31 8,68 ve:rnelho 
.. 

29 139 ao 249 7,93 5,24 ~lo 

39 259 ao 369 4,47 3,42 azul 

49 -379 ao 489 3,37 o ,34 veroe 
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. PhANO URBAN!STICO BÁSICX) DE. Sl\0 PAUU) - PUB 

O Plano Urbanístico Básico de São Paulo, publicado em 1969,. sur 

e Projetos S.A. (FINEP) e da United States Agency for Intematimal !Svelop -

nent (U>AID).- O PUB, trabalho que já está sendo implantado em São Paulo por 

una equipe de mais de 50 técnioos de di versas especialidades , tem por propÔs i 

to básico planejar a expansão do aglanerado urbano oan vistas a atender 

necessidades e às asp:irações da população do rrunicípio de São Paulo. 

Define uma série de objetivos e diretrizes a serem alcançadas 

1990, que está sendo realizada através de programas estabelecidos a Cl.n"to 

nédio prazos. Estes progremas são baseados no estudo das a:ndiçôes atuaiB 

das perspectivas que se apresentam para o desenvolv:iJiento urbano. 

-as 

até 

e 

e 

Diante. do impressicnante cresci.nento denográfico da cidade, o que 

não deixa de ser uma decorrência do seu intenso ri 1::m:> de desenvol vinento eco-

nômico, a receita pÚblica rrn.micipal IroStrou-se insuficiente para __ atender à de 

manda de serviçcs '- bem ccmJ às necessidades de- ordenação da estrutura uroàna. 

- Delineou-se, desse m::xio, um desafio que, oom o passar dos anos , cresce em 

suas proporções e impõe a necessidade de novos serviçcs urbanos e equipamen -

tos sociais. Estes devem ccnformar-se aos neJhores padrÕes de eficiência e 

ccnforto, ao roosrro tempo que se procura~ CI"'iar ca1dições para o desenvolviman

to eoonânioo, mnn ri tno capaz de garantir o pleno enprego da força de traba-

Jho. 

------~ 

~ 
i 
i 
n 
~ 

I 
I 
I 
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\ ~ esta situação esboçada que orientou o PUB no estabelecinerrto de 

seus seis objetivos gerais, a saber:· 

a) ampliar as oport:unidcides do desenvol vi.nento individual e soei?!; 

b) anpliar a disponibilidade de serviços urbanos de ccnforto; 

c) arrpliar a oportunidade de integração de grupos de imigrantes e de indi-

vidues marginalizados •. 

d) anpliar as oportunidades de participação .na conunidade ; 

e) maximizar as oportunidades de enprego; 

f) maximizar as oportunidades de renda reg:i..mal. 

i? ara atingir tais objetivos , este plano estabeleceu algumas premi.s 

sas, que foram utilizadas neste estudo. São elas: 

a) implantação de densidades residenciais de: 

- 300 pessoas por hectare .na ~a central de São Paulo. 

- 150 pessoas por hectare em áreas de intenso desenvolvinento urbano. 

- 75 pessoas por hectare nas zcnas periféricas da cidade. 

b) c:resc.irrento da população de 5,2% ao ano para o município, na Última dé 

cada. 

c) crescine.nto mínirro da renda per capi ta em 2% ao ano. 

Urna vez que o PUB apresenta tnn estudo especÍfico do nunic!pio de 

São Paulo, sua utilização é imprescindÍvel para a realização deste trabalho. 

·. 
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PLANO METROPOUT.ANO DE DESENVOLVIMENW NI'EGRAID - PMDI 

Os 37 municípics da área netropolitana de são Paulo, que ~spcn

d<:>.m a uma área de 8.041 km2 e- a \Dila populaçãc:>"est.inada para 1974-- de 10· mi

lhões de habitantes , têm vivido graves problemas decorrentes principalnente , 

de sua di.nensão e da diversificação de atividades aí existentes. Em busca '-de 

Uln3. solução, através de um planejanento regional, o GEGRAN (Grupo Executivo 

da Grande São Paulo) CC~Ipletou, em 1972, o Plano Metn>politano de Desenvolvi-

. nento Integrado (PMDI) • 

O PMDI, fazendo um diagnóstico conpleto da região, procurou 

diretrizes básicas para proporci.a:""la:r um c.resciriento mais ordenado nesta 

Para atingir tal intento, ccmeçou classificando cs nunicípics , e<nforne 

apresentados abaixo. 

fixar 
... 
area. 

sao 

1. Municípics de grande desenvolvinento industrial, ou seja, aqueles que 

em· ftmção da riqueza arrecadada pelo ICM, ganham e<ndiçôes de se di ver-

sifiç:arem. 

2 • Municípics industriais intenrediárics , que foram assim designada:; por 

estarem ncs primairus estágios de desenvol v:i.nento, por seu "tamanh9 , ou 

ainda por outras características. 

3. Municípics com vocação enbrionária para o desenvolvinento 

por estarem sit:uacbs proxilros de outra:; rentra; industriais. 

industrial 
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4. Municípios cbrnrl.tórios, .que ainda nãf? se encaminharam para uma transfo_E 

mação de suas .ftmções . 

5 • Municípios diversificados com potencial ançlo em todas as direções. 

6. Municípios periféricx:G, ande predomina o desenvolvinento agropecuário , 

eventual presença de grandes atrativos paisagísticqs, históricos e ar 

=1uitetênicos~ 

Pelo P.MDI procun:>u-se ainda identificar os principais problemas fo 

ra elo. cxntrole dos governos locais e que se situam sobretudo ncs setores de 

sanearrento, transporte e uso do solo. A seguir, foi p:roposto soluções a estes 

problemas , formulando diretrizes a lmgo prazo e rredidas ccncretas a nédio 

prazo, 1980. Finalrrente, foi cxnoebicb o rrecanisno coordenaãor das atividades 

do Governo do Estado, na ~a netropoli tana. A partir disto fez-se uma série 

de reconendações dentre as quais são de :interesse para este estudo as que 

se seguem: 

desestirrn.llar a expansão urbana na direçã:> sul e .sudoeste, reorien 

tando-a em direção f3.0 leste (fugi das Cruzes) e nordeste ( Guaru 

lhoo). 

... 
- preservar as areas das represas e da Serra da Cantareira para re 

creação da população da área rretropoli tana. 

o mvestidor deverá íicar atento à prirreira d:>servação, pois a nes 

ma provavel.m:m.te afetará o c:rescinento natural da forma do tecido urbano do 
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m.micípio de São Paulo; quanto à segtmda, per já delocnstrar tma preocupaçao 

no que se refere à eoologia urbana. 

Este plano, no entanto, ccnsiste em .analisar nru.i to mais-..a vinalla -

ção da cidade de São Paulo cem os demais 36 municípios. Para ·tanto, utiliza

se ·das dados sea.mdários para o município de são Paulo fornecidos pelo PUB , 

sendo este aceito na :íntegra, ao passo que para os demais func:larlP.nta-se pri!!_ 

~palnente no IBGE. Em oU't:I"os term:JS, o PMDI. analisa o si.::;tema. gld::>al do qual 

o mmicípio de São Paulo é um subsistena já pcssumdo um plano 

proprio: o PUB. 

COMPANHIA 00 METROPOLITANO IE SÃO PAUI.D - METRO 

urbanístico 

Numa tentativa de solucionàr o complexo problema de transporte ca 

ra.cterístioo das grandes cidades, está sendo implantado, ccnforne permitem 
. . ' •. 

as possibilidades fmanceiras, um sistena de transporte rápido coletivo, sob 

os cuidadoS da Carpanhia do ~tropoli tano de São Paulo (ME'OO) • 

. . . 

Esta conpanhia é l..IIIlà empresa dé eccnomia mista, cc::nstituída por ca 

pi tais da Prefeitura de São Paulo, Governo cb Estado e particulares. Tem co 

m:> função, no pr:iJreiro estágio, dirigir a oonstrução e a inplantação do netrô 

e, posteriornente, a operação cb sistema. 

Para realizar este cbjetivo, oontou oom a participação eqüitativa 

de firmas e técnicos nacicnais e de origem alemã, que se utilizaram das mais 

-·---- -··-...-·- ·-- .-· . 

~ 
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avançadas téaricas de ~âl.ise, ccnstituind::Mie em um estudo picneiro. Ib:> 
. . . 

mais JOOdemcs processos de planej arrento de transporte urbano, ci ta..;se, cerro 

e~lo, a utilização· de pesquisas de carrqx::> e dos m::x:lelos matemáticos pre<Xni 

zados pelo Bureau of Public Roads do GJverno dos Estados Unidos. 

Nestas c;x:ndições se efetuou um ,estudo minucioso da situação dos 

transportes dE! São Paulo. A seguir, preocupando-se cana <Xnstante atualiza -

ção do estudo, pois este deve acarpanhar a diilâmica do crescinento da cidade, 

organizou-se um setor de pesquisa encarregado de levantar dados que englobas-

sem aspectos fÍsioos , denográfioos , urt>anístioos e eccnômicos. 

D:mtre esses dados, aqueles que mais contribuíram para o presente 

·estudo justanente por serem coletados por uma equipe al tanente qualificada e 

por serem, em teurm de dados secundários, os mais atualizados que se tem, fo 

ram: 

- população de São Paulo por subdistrito, 'no ano de 1972; 

- n~ro de car.ros por subdistri to, no ano de 19 72 ; 

- al..lllel1to real da renda per capita rios Últim:>s dois anos, 3% ao 

ano. 

al..lllel1to real do núnero de carros nos Últinos 4 anos, lS9.s ao cno. 

lliSTITlJI'O GALWP DE OPlliiÃO POBUCA 

Esta empresa, tendo realizado trabalhos de pesquisa, durante o :810 

. _ . .., 
~~~· _ _.,_ ~ ~- .-~- --·. - . -. :.• 

-"!"- .;;, ~ .,.," .. 

''--, 
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de 1972, \que abrangeram toda a área da cidade de São Paulo, cmsiderou de in

teresse reunir estas. infonna.ções oolhidas periodicanente em cada um dos sub -

distritoo, a fim de fornecer dadcs que permitam urna caracterização sócio-eco-

- . . ' -noou.ca de cada urna dessas areas • 

Esta pesquisa resulta, mais '~specificanente, de uma am:stra ~ · 

14.393 domicÍlios visitados, ruja distr.ibuição foi feita em propon;ão à popu

laçã:> aí residente, tendo por base o oenso do IBGE de 19 70. 

Os dados que foram aí tabeladcs referem-se a: 

- características das residências: tipos e propriedade de residên -

cias , núuero de do:rnU. tórios ; 

- Características das famílias: mirero de pessoas por danicÍlio 

corrposição da família por idade; 
' 

outras características sócio-eccnômicas dcs domiCÍlios: nível de 

renda familiar nensal ~ posse de bens duráveis etc. 

Contudo, dos dados levanta<bs , sanente os que dizem respeito à ze:! 

.da familiar nensal e ao núrrero de domiCÍlios alugados serviram ao piopÓSito 

deste estudo, por serem os mais recsntes que se possui. 



NarAS - CAPtiUl.D II 

1. ·Este históric.'O baseia-se nos seguintes livrós: 

Di.rc2u Lino !"'lATI'OS, O parque industrial paulistano, em A cidade de São 

São Paulo: estudos de geografia url:>ana, São Paulo, Cia. Editora Nacicnal, 

1958. vol .. lii. 

Emani da Silva. BRUNO, História e Tradições da cidade de S~ Paulo, Rio 

de Janeiro, •J. Olynpio, 1954. 

J.- Ri.dlaro LANGENBUCli, A estruturação da Grande sã:, Paulo: estudo de geo 

gr:afia urbana, Rio de Jane~, Instituto Brasileiro de ~ografia. Depari:a 
. .. 

mento de Ibcurren.tação e Divulgação ~ográfica e Cartográfica, 1971. · 

. Odilcn N. de .MATTOS, A cidade de .São Paulo no ·século XIX, em :Revista de 

História, n9 55, São Paulo, 1935. 

Pasqllale PE'IIDIE, São Paulo no século :XX, em A cidade de São Paulo: estu 

dos de geografia urbana, São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1958, vol. II. 

---'· 19.48: A netrópole cx:meça a nascer, em A Construçã:> em são Paulo., 

Editora Pini, n9 1313, 09.04.1973. 

2. , ·1948: A rreti'Ópole .•• , gP. ci t. 

3. l:sta descrição caracteriza especialnente a Teoria do Setor de Hc:yt. trao 

se trata, porém, de wna conprovação desta e sim de uma cbservação empíri.-

- -~- -: .. - ;;..· ... ··: 
..... ..._t ~ 

.· ~;:;;--~ 
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ca. 

4. Esta pesquisa foi realizada. para a Prefeiture de são Paulo pelo Prof. Ib

nald Piersm. 

5. 1948: A netn)pole coneça a nascer, em A Construção em São Paulo, São Pau 

lo, Editora Pini, n9 1313, 09.04.1973. 

6. ~' Ibid.· 

7. Este fato vai gerar uma fal"ta t:otal de oontrole do uso. do solo, bem cem:> 

nenhuma padra'lização quanto ao tecido urbano periférico. 

8. Esta é uma característica àa Teoria Axial de Huro, gerando um formato de 

tentáculoo nas áreas Jeriféricas da cidade. · 

9. Nestas ligações cem outn:JS municípios , t~e o efeito de c_cnurbaç~, o 

qtle ocorre principa:!.Jrente com Santo André, São Caetano, Diadema, Osasco, 

e Guarulhoo, bem oomo algumas anexações, a saber: Pirittiba e Sã:> Miguel. 

10. Luiz SAIA, Mudança de oonreitos aCOl'Ipanha desenvolvimento, em A cmstr\.1-

ç_âo em São Paulo, São Paulo, Ed. Pini, n9 1313, 09.04.1973, pp. 49-51. 

11. Alberto ·de OLIVEIRA LIMA N.lho - 1m analysis of the Develo:Im=nt of Cal 

trolled Retailing Svstems in the G:naater S. Paulo Mei::rc:?l!olitan Are a, tese 

de dootorado, Mich.igan State University, 1972. 

12. A referencia advém do PUB - vol. 1 - p. 103, bem cano através de dados 
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canpilados do jo;mal O Estado de São Paulo, de 5/8/1965. 

13. Iezesseis "prefei tura5" administram São Paulo, em A ccnstruçã:> em São 

Paulo, São Paulo, Ed. Pini, n9 1319, 21.05.1973, pp. 18-21. 

14. Todos estes dados encontram-se ã disposição no Centn:> de Doctmentaç:iro da 

Prefeitura. · 

15. Para qualquer esclareci.nento segue,em apêndice a este capitulo, a trans -

crição de parte da lei do zcneamento· que diz respeito a este estudo. 

16. Novo mapa do "Zcrieanento da cidade de São Paulo, em .Folha de São Paulo ' ' 
3a. edição especial, noverrbro de 19 72. 

17. Confo:rne esclarece a tese, seguncb Rom Marldn (em seu liv:ro Retailing 

Managerre&1t, p. 99), a oportlmidade de nercado pcxie ser analisada segundo 

3 di..nensões, a saber: 

1) População da área de nercado, 

2) Poder de corrpra da população, 

3) Propensão ou desejo para gastar. 

O prof. Alberto cem base neste raciocínio e a partir de estudos senelhan-

tes feitos por Ericson e Lewis (1968), prop& em flmção dos objetivos 

de seu estudo, as seguintes variáveis: 
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1) População por subàistri to, 

2) Renda familiar por subdistri.to. 

~·PrOpriedade de carros por subdistrito • 

.• ~ -i . 

~-~ ., .. -\ ---·~ · .. _ ......... _.-:-. · .... 
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LEI DO ZONEAMENTO- N9 7. 805 * 

DECRETO N.• 11.106, DE 28-6-1974 

Regulamenta as laia n.• 7.805 da 1 ... 11-1872 e 
n.• 8.(101, da 28-12·1973, que dlap6em sobre 1 

divido do território do mlmlclplo em zonas de 
uso e regulam o parcelamento, uso a ocupaçlo do 
solo e '~~' outraa provldtnclas. ............................. 

CAPITULO 111 - DAS ZONAS DE USO 

Artigo 25 - Para oa fine do disposto neste de
creto, o ·território de munlcfpio flce dividido em 
zonas de uso, com locaflzeçio. limites e períme
tros descritos no qul"dro 8A ·anexo li lei n.• 8.001 
de 28-12-1973 e determinados no mapa n.• 221-12· 
-0271-A .anexo 11 referida lei. 

1 llnlco - Aa restantes •reas cuja descrição de 
perfmetroa nlo esté lnclulda no referido quadro 8A, 
ficam enquedredaa, por exclulio, na zona Z2. ex
ceto e zona n~ral, pera a qual ea epflcem disposi
tivos especfflcos, constantes deste decreto e de 
leglaleçio federal própria. 

Artigo 26 - As zonas de uso obedecario 11 seguin
te olasslflcaçio, representada por siglas a com aa 

·reapecllvu ceracteriaticaa béslcas: 
a. Z1 -uso estritamente residencial, de densi

dade demográfica baixa; 
b. Z2- uso predominantemente 11tsldenclal, de 

densidade demogréfice baixa; 
c. Z3 - uso predominantemente residencial. de 

densidade demogréfica média; 
d. · Z4 - uso mfeto, de densidade demogr6fice 

!Mdia alta; 
e. Z5 - uso mlato, de densidade damogr6flce 

alta; 
f. Z6 - uso predominantemente Industrial; 
g. Z7 - uso estritamente Industrial; 
h. Z8 - usos especiais. 
§ único - Aa cerectarfsticaa de dimenaionamen· 

to, ocupeçlo e aproveitamento dos lotes, bem co
mo as categorias de uso permitidas, correaoondtm· 
tea. a cada zoM de uso, aio aquelas constantes 
doa quadros 2 e 3. anexos. 

Artigo 27 - A zona de usos especiais IZ81. a 
oue aa retere o artigo anterior. aerá obJeto de 
planos especfflcos, elaborados pela Cogap-Coorde· 
nadoria Geral de Planejamento. no prazo de um 
ano, pera cede um dos oeu~ perlmetros, contado 

a pe:tir da data de pubflceçio da lei n.• 8.001, de 
28-12-lg?J. 

§ 1.• - ,_. fins desta decreto, flce a zona · ,. 
ral do munlclplo claaslflcade como zona de uso 
especial Z8.100 com perimatroa coincidentes com 
01 da -atuei zona Nral. 

§ 2.•- Oa plenos que forem elaborados pera. 01 

perimetroa da zona za, descritos a relacionados no 
quadro SA, -xo 11 lei n.• 8.001, de 28-12-I!!T.:<, se
rio submetidos • eprovaçAo da Clmara Mun;clpal. 

§ 3.• - Enquanto nlo for estabelecida leglalaçio 
própria. os perimétros da zona Z8 ficam aujeltoa 
lia dlspoalç6es constantes do quadro 3 anexo. 

Artigo 28 - Quando lncluldoa dentro do perlma
tro de :rona de uso zs. nos lotes existentes, per
tencentes a loteamentos I' aprovadoa ou com 
frente pera ,via oficial, pera os caaos em que eaje 
vedado o uso residencial, admite-se a c:onetruçio 
de resld6ncie com •ree adlflc:eda rnlxlma do 72 
m2. obedecidos 01 recuos da frente, lateral a de 
fundo minlmoa. bem aaalm a taxa de oc:upaçlo mé
xlma, fixados neste decreto pera 1 zona de uao Z2. 

Artigo 29 - Na zona Z2 é admitida 1 categoria 
de uso SJ, • s.i'jelta a controla especial em lotes 
com 6rea mlnlma de 5.000 m2 e frente minlma 
de 50 m. 

Artigo 30 - Flcem enquadrados na zona de uso 
Z2 oa lotas carecterlzedoa como Núcleo Comercial, 
em planos de loteamento aprovados pela Prefeitura. 

Artigo 31 - Flcem enquadrados na zona de uso 
Z6, os lotes existentes pe:'tenr:antas a loteamentos 
aprovados pela Prefeitura como Industriais. 

Artig<l 32 - Os trechos e logradouros públicos, re
lacionados ·e descritos no quadro 8A, anexo 11 lei 
n.• 8.001, de 28-12-1973. alo enquadrados. _ne zona 
de usos especiais Z8, e que ea refere a lei n.• 
7.805, da 1.•·11-1972, com a denomlnaçio da Cor
redores de Uso Especial, obedecendo 11 seguinte 
classlflcaçlo: 

1 - Z8-CRI. de uso predominantemente realdan
clal, de densidade demogréflce baixe; 

11 - Z8-CR2. de uso predominantemente residen
cial, da densidade demogréflca m6dla-belxa; 

111 - Z8-CR3, de uso misto, da densidade demo
gréflce média alta; 

IV - Z8-CR4. de usos diversos. de acordo· com 
a zona de uso 11 ndel r a 10 Corredor. 

§ 1.• - Para fina da uso do solo. consideram-•• 
como Integrantes do Corredor de Uso Especial 01 

lotes ou parte dos lotes lindeiros eoa referidos 
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logradouro• ptlbllcos em faixa de 40 m, para 01 

Corredora• Z8-CR1 e Z8·CR2. e de 50 m. para o 
Comldor Z8-CR3, treçadaa e medldu paralelamente 
- allnllamentoa elo respectivo logradouro ptlbllco. 

I 2.• - No cruzamento de elole correéoraft de 
carecterlatlcaa diferentes prevalecem ae falxu e u 
di'IJOBIÇ6el .,llclvels 10 Corredor de maior rea· 
trlçlo. 

Artigo 33 - Oe lotea lindeiros 10 logradouro pó· 
blíco que definem o Corredor somente poderio aer 
lntegr.tol e lotea tamb6m lindeiros ao mesmo lo-
gradouro. -

Artigo 34 - Aos Corredores de Uao Especial 2JI. 
.CR1, .,llcam-ee 118 seguintes dlapoalçôea: 

I - ·A categoria de uao Z1 6 permitida como 
uao conforme; 

11 - Os aegulntes estabelecimento. e atlv!"-lea 
5lo · permltleloe como usos sujeltoa a controle as· 
peclal: 

a) Escrltórloa admlnletratlvoa aem operaçlo de 
venda direta de mercadorlu ao consumidor de: 
firmas: empresea e de repi-eaentaçlo: eg6nclu ban· 
drlu; financeiras; lmoblll6rias e correteoem de 
Imóveis; aeguros: publicidade e propaganda: adml· 
nlatradoraa de bana; Incorporadoras; galerlu de 
arte; aglncla de clmbio. 

b) Escritórios e consultórloa de proflulonala 11· 
berala: de planejamento: de proJeto•: de engenhe· 
rle; auditoria: ccnsultorla e eaaessorla: turismo. 

cl Consulados e representeç6es dlplom6tlcaa. 
111 - As caracterlatlcas de dlmen~lonamento, 

\'8CUOI, ocupaçlo e aproveitamento do lote do u 
mesmas apllcivele 1 zon~ de uao Zt: 

IV - fica vedado qualquer tipo de publicidade 
externa. admitindo-se apenas uma única placa nlo 
lumlnoaa ou Iluminada, Indicativa da firma, com 
6rea m6xlma de. 1 m2: 

V - As edlflcaç6el dlsporlo de no m6xlmo dois 
pavimentos eclma do nlvel elo logradouro público, 
Incluindo o pavimento térreo; 

VI - O gabarito m6ximo das edificeç!les, eem 
prejuizo do mlme>ro mixlmo de pavimentos. eer6 

·de 10 -m, em qualquer ponto do terreno; 
VIl - Todas ~L fachadas das edlflcaçôes rece· 

berio tratamento ·arqultet6nlco equivalente 80 du 
fechadas principais; 

VIII - 50% da 6rea do recuo de frente doa lo· 
te á. bem como da Ire e restante nio ocupada por 
edillcaçlio eerl obrigatoriamente ajardinada e arbo
rizada. nlo podendo aer utilizada para estaciona· 
manto de valculoa. 

Artigo 35 - Os lotes lncluldoa no Corredor de 
·uso Especial Z8.CRt nlo poderio ter ecasao por 
·outro logradouro p(lbllco a mala de 20 m medidos 
a partir do alinhamento do logradouro q1ut define 
o Corredor; toda a extenalo do allnhamt.nto pelo 
quel nlo sei• permitido o acesso. aerli obrigato
riamente fechada por muro, mureta ou gradil. com 
altura mfnlma de 1.5 m. 

Artigo 36 - Para oa lotes situados em Corredor 
de Uso Especial ZB·CRt. quando e profundidade do 
lote for superior I largura da faixa estabelaclde no 
artigo n.• 32 deste decreto. apllcám-ae as aeguln· 
tea disposições: 

I - O recuo de fundo 6 medido conalderendo-ee 
como fundo do lote a linha que limita a faixa do 
Corredor; 

11 - A parte do lote que exceder I faixa do 

Corredor eer6 . gravada com servldlo - eedlfl· 
-.11, em toda a sua extenalo, devidamente trel\l· 
crlta e averbada no co~petente Registro de !mó
vela, podendo a referida parte aer COI\Ilderada para 
clilculo do coeficiente de api'O'teltamento, mas nlo 
considerada pera o cllculo da taxa de OCUJ)eçlo. 

I 1.• - Se a parte do lote excedente I faixa elo 
Corredor apresentar 6rea e dimel\l!lea Igual, ou 
superlorea aos mlnlmoa exigidos no quadro 2. 
-xo ao pruente decreto, para 6rea mlnlma frente 
mlnlma de lote, esta parte ser6 deadobr8da como 
novo lote, o qual lntegrarli a zona de uso londelra 

- ao Corredor. n1o •• .,ucando o dlapoeto no ttam 
11 deste ertlgo. 

§ 2.• - Nlo ea aplicam as dlapoalçôea deate ar· 
tigo • categoria de uso R1, que atenderli ls dlapo
alçôea da zona de uao lindelra 10 Corredor. 

. Artigo 'SI - AOI Corradorea de Uao Eepeclal 211-
.CR2 eplicam-ae 118 eeaulntes dlapoalç!lel: 

I - AI categOria de uao permltldu, No 81 

meamea da zona de uao Z2; 
11 - As carac:terletlcea de diiiMinalonamento, re

cuos. ocupaçlo e _,.oveltamento do lote do u 
meamaa epllclvela I zona de uao Z2; 

111 - As edlflcaç6ea dlaporlo de, no m6xlmo, 
trts pgvlmentoa acima do nlvel do logradouro pó· 
bllco, Incluindo o pavimento t6rreo; 

IV - O gabarito m6xlmo das edlflcaç6ea, aem 
prejuizo do mlmero m6xlmo de pavlmentoa, aer6 
de 15 m. em qualquer ponto elo terrenO. 

Artigo 38 - Oa lotes lncluidoa no Corredor de 
Uso Especial- Z8-CR2 nlio poderio ter ecaaso por 
outro logradouro ptlbllco a mala de 20 m madldOI 
a partir do alinhamento do logradouro que define 
o Corredor; toda a extenalo do alinhamento pelo 
qual nio aeja permitido o aceaso. aerl obrigato
riamente fechada por muro. mureta ou gradil, com 
altura mi.nlrna de 1,5 m. 

§ único ·- Nio ao aplica "o dlapoeto no aput 
destoe artlllo quando o Corredor for lindeiro I zona 
de uso Z2. 

Artigo 39 - Pare os lotes altuadoa em Corredor 
·de Uso Eepeéial Z8·CR2, quando a profundidade do 
lote for· euparlor. I ·largura de faixa eetabeleclda no 
artigo 32 deete decreto, apllcam-ae as aeguintes 
dlaposlç!lea: · 

1 - O recuo de fundo 6 medido conelderando-se 
como fundo do lote • linha que limita a faixa do 
Corredor; 

11 - A perta do lote que exceder I faixa do 
Corredor . serll. gravada com aervldlo - eadlfl· 
c:andl em toda a sua extenalo, · devidamente trans
crita e averbada no comJ)atente Registro de lrnó· 
vela, podendo a referida parte ser considerada pare 
o cllculo do coeficiente de aproveitamento, mas 
nlio considerada pera o cllculo da taxa de OCU· 
peçlo. 

§ 1.• - Se a parte do lote excedente I feixe do 
Corredor apresentar 6ree e dlmens!lea Iguala ou 
superiores eoa mlnlmoa exigidos no quadro 2, 
anexo ao presente decreto, para Irei mlnlma e 
frente mlnlma de lote este parte eerli desdobrada 
como novo lote, o qual integrara\ a zona de uso lln
delra ao Corredor. nlo se aplicando o dlspoato no 
Item 11 deste artigo. 

§ 2.• - Nlo se aplicam 11 dlepoalç!les deste ar
tigo I categoria de Uao R1. que atendera\ la dls· 
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poalç6es da zci1111 de uso linde Ira ao Corredor. 
§ 3.• - Nlo se llpllcam as disposições deste ar

tigo quando o CorrAC!or de Uso Especial Z8-CR2 
for lindeiro l zon~ de uso 22. 

Artigo 40- Aos Corredores de Uso Especial Z8-
CR3, aplicam-se aa seguintes disposições: 

I - As caracterlstlcas de dlmenslo1111mento, re
cuoa, oc:upaçio e aproveitamento do lote, bem como 
as catevorlaa da uso permitidas, aio as mesmas 
da zona da uso Z4. com axcaçlo da cert~goda da 

·uso 12, daa oficinas maclnlcas, da funilaria, de 
pintura, de auto-al6trlcos e da borrachatroa, que 
nlo alo permitidas nesta Corredor. 

Artigo 41 - Os lotas lncluldos no Corredor m; ' 
Uso Espacial Z8-CR3 nlo poderio ter acesso por 
outro logradouro públlc:Õ a milita da 20 m medidos 
a partir do alinhamento do logradouro que defina o 
Comldor: toda a extenslo do alinhamento pelo qual 
nlo aaja permitido o acasso, ser6 obrigatoriamente 

,fechada por muro, mureta ou gradil • .com altura 
da 1.5 m. 

§ único - Nlo aa aplica o disposto no CIIPUl 
desta artigo quando o Corredor for lindeiro l 101111 

da UIO Z4. 

Artigo 42 - Para os lotas altuados em Corredor 
da Uso Eapacial ZB·CR3, quando a profundidade do 
lote for aupertor l largura da faixa estabelecida 
no artigo n.• 32 deste decreto, aplicam-se as se
guintes dlapoatç6es: 

I - O recuo de fundo 6 medido considerando-la 
como fundo do lote a linha que limita a faixa do 
Corredor: 

11 - A perta do lote que exceder s te lxa do 
Corredor aer6 gravada com servldlo -. Mdlft
candl em toda a aua extenslo, devidamente trans
crita e averbada no competente Registro de lmó-

. vala, podendo a referida parte ser considerada para 
o· cAlculo do coeficiente de aproveltamanto, mas 
nlo considerada para o c61culo da taxa de ocu
paçlo. 

§ 1.• - Se a parta do lote excedente l faixa do 
Corredor apresentar 6rea e dimensões Iguala ou 

. ·auparlorea 101 mlnlmos exigidos no quadro 2, 
anexo 10 presente decreto, para 6rea mlnlma e 
frente mlnlma da lote, esta parte aer6 desd~;~breda 

coma· novo lote, o qual lntagrarll a zona de uso 
llnclelra ao Corredor, nlo se aplicando o disposto 
no Item 11 daate artigo. 

§ 2.• - Nlo aa aplicam as dlsposlç6es deste ar
tigo l categoria da us, RI, que atandar6 la dlapo
slç6es -da zona de uso lindeira ao Corrador. 

§ 3.• - Nlo 111 aplicam ea dlaposlç6aa deste ar
·tlgo, quando o Corredor de Uso Eapeclal ZB·CR3 
for lindeiro l zona da uso Z4. 

Artigo 43 - Aoa Corredores de Uso Eapaclal Z8-
.CR4 aplicam-se as seguintes disposições: 

As caracterlatlcaa da dimensionamento, recuos, 
ocupaçlo e aproveitamento do lote, bem como as 
categorias da uso permitidas, lllo aquelas estabe
lecidas para a zona ela uso lindelra, atendendo 
ainda: 

I - Os usos C2. C3. S2, S3, E2. E3, 12 a 13, 
aomente alo permitidos, quando os acessos 101 

lotes ae fizerem por outra via oficial de circula· 
çlo. ficando alnde os referidos acesso• localizado• 
a uma dlatAncla Igual ou superior a 20 m do ali· 
nhamento ·do logradouro que constitui o Corredor; 
ioda a axtenllo do alinhamento pelo qual n1o seja 

permitido o acesso, ser6 obr1gatorlamente fachada 
por muro, mureta ou gradil', com altura mlnima de 
1,5 m. 

11 - Nos trechos em que o Corredor ZS.CR4 
for lindeiro l zona de uso Z1. - lotea do Cor· 
redor aarlo aplicadas toda as extghclu do Cor
rador Z8-CR1. 

§ llnlco - Para os lotes altuadoa em Corredor 
de Uso tspaclal ZS.CR4, nlo aa epllca o diepgsto 
no artigo 33. 

Arligo 44 - As praças. largoe e jardln• públicos 
.clasalflcados corno Corredores de Uso Eopaclal, a6 
farlo parte do Corredor quando expreuamenta Cl· 
tadoa 1111 sua ducrlçlo. Em caeo contr6rlo, aerlo 
considerados caeos aml- e axamlnadoa tndl· 
vtdualmente. 
Artigo~- As carectarlatlcaa de uso e ocupa. 

. çlo, ..,rovettamento e dlm11118lonamento doa Corre
dores de Uao Eapaclal alo aquelas constantes deste 
decreto, bem como do quadro 4, anexo. 

Artigo 46-'- Ficam enquadrados na zona de uso 
especial ZB. com u deslgi'IIIÇ6es de Zli-AVB e Z8-
·AV9, aa 6reu onde aatlo lnataladoa os clubea ea
porttvo-aoclala e os clubes de campo relaclonecto. 
no quadro 9A, anexo l lei n.• 8.001 de 211-12·1973. 

§ 1.• - A taxe de ocupaçlo do solo dos clubes 
esportivo-sociais, do tipo Zli-AVB, nlo poder6 ex
ceder a 0,2 para edlftcaç6ee cobertas ou a 0,6 para 
qualquer tipo de lnstalaçlo, Incluindo edlflcaç6es, 
6reu de estacionamento, quadnla aaportlvu e equ(. 
pamentos de .lazer ao ar livre, nlo excedendo o 
coeficiente de aproveitamento do lote a 0,5. 

§ 2.• - Noa clubes aaporttvo-soclela, do tipo Zli
-AVB, nlo aarlo computedea, para' efeito do c61· 
culo de taXa de ocupaçlo, as 6reas destinada ao 
estacionamento de automóveis, conatruldas sob qu&· 

dres esrortlvas descobertas. 
§ 3.• - A taxa de ocupaçlci do solo doe clubes 

da campo, do tipo ZB·AV9, filo poder6 exceder e 
0.1 para edlflcaç6es cobertas, ou a 0,4 para qualquer 
tipo de lnstalaçlo, lnclutnil<; edtflcaç6aa. illreas da 
estacionamento, quadras eaportlvas e equipamentos 
de lazer ao ·" livre, nlo ·excedendo .o coeficiente 
de aproveitamento do lote a 0,2. 

§ 4.• - As dlspostç6es estabelecidas nos paré· 
grafos anteriores aerio aplicadas na aprovaçlo dos 
projetos de futuros clubes que ee enquadrem nas 
categorias referldu nó caput deste artigo. 

§ 5.• - Em aualquer dos tipos de clubes, rele
clonadoa no quadro 9A, anexo l lei n.• 8.001, 
de 28-12·1973, em desacordo com as condlç6es es
tabelecidas neste artigo. nAo aerlo admitidas qusls
.quer ampl iaç6es na taxs de ocupação ou no coefl· 
ciente de aproveitamento do solo, permitindo-se 
apenas reformas essenciais 11 aagurença e higiene 
dea eellflcaç6es •. tnstalaç6es e equipamentos exla· 
·tentes. 

CAPITULO IV - DAS CATEGORIAS OE USO 

Artigo 47 - Para os efeitos deste decreto. alo 
estabelecidas as categorias de uso a seguir lndl· 
vldualiradas, com as respectivas siglas: 

I. Residência Unlfamlllar (RO 
11. Residência Multifamiliar (R2) 

111. Conjunto Residencial (R3) 
IV. Comércio Varejlste de Amblto Local (C1) 
V. Com6rclo Varejista Diversificado (C2) 
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VI. Comércio Atacadista IC3) 
VIl. Serviço de Âmbito Local IS1) 

VIII. Serviços Diversificados (S2) 
IX. Serviços Especiais {53) 
X. Instituições de Âmbito Local (E1) 

XI. lnstltulçOes Dlvarelflcadea (E2) 
XII. lnatltulçOes Eapaclela (E3) 

XIII. Usoa Elpaclals (E4). 

SEÇAO 1.• - DAS CATEGORIAS DE USO 
RESIDENCIAL 

Artigo 48 - Reilld,ncla Unlfamlllar (R1) - adl· 
flcaçOea destinadas l hebltaçio permanente, cor· • 
respondendo a uma habltaçlo por lote; 

Artigo ~ - Rasld6ncla Multifamiliar IR2l - adl· 
flcações dastlnadaa l habltaçlo parm~~nante, cor· 
respondendo e mala da uma hlbltaçlo por lote, 
compreendendo: 

I - fl2.01 - Unidades residenciais agrupadae 
horizontalmente, todas com frente para a via ofl· 
clal, obedecendo h aagulntes dlaposlções: 

a) m6ximo da 50 m da extenslo, medidos ao lon· 
go da fechada; 

bl recuo mlnlmo de 1,5 m em ambas as dlvl· 
sas laterais do lote ou lotes ocupados por agrupa· 
manto; 

c) frente mlnlma de 5 m e 6rea mlr.ll"\a da 
100 ~. pare cada lote resultante do agrupAmento; 

li - R2.02 - habltaçOes agrupadas verticalmente, 
observado recuo de 3 m em releçlo ls dlvlaas 
laterais do lote; 

Artigo 50 - Conjunto Relldenclal (R3) - uma 

ou mais adlflcaçOea, Isoladas ou agrupadas, ver· 
tlcal ou horizontalmente, ocupando um ou mala 
lotas, dispondo obrigatoriamente de eepaçoa e lns
talaçOea de utlllzaçlo comum. caracterlzadoa como 
bana em condomlnlo do conjunto, compreendendo 
duas subcategorlu: R3.01 e R3.02. 

. .......................... . 
Artigo 84 - Oa coallclantea da ~roveltamento 

do lote, reletlvoa •• zonu Z3, Z4 e ZS, conatan
tea do quadro 2, anexo, e referidos no art1go 26 
poderio aer aumantadoa até o limite méxlmo da 
4, deada que a taxa da ocupaçlo do lote a aar 
utilizada aaja Inferior ao méxlrno permitido para 
1 zona, na proporçlo .. tabaleclde pala eagulnta 
fórmula. 

c = .T/t + IC - 1), onde 
c == ·coeficiente da ~roveltamanto do lote, a 

aer utilizado: 
t = taxa de ocupaçlo do lote, a 11er utlllzade: 
C .. coeficiente da aproveitamento méxlmo do 

lote, conetante do quadro 2: 
T = taxa de ocupaçlo méxlma do lote, conetante 

do quedro 2. 
f único - Noa casoe enquadrados nu dlspoal· 

çOes deate ertlgo aerlo raaarvadoe, no mlnlrno, 
50"1. de irea nlo ocupada do lote, para Jardim ar· 
borlzado, o qual f1r6 parte Integrante do proJeto 
da adlflciiÇio, para toc1oe os fina pravletos neete 
decreto. 
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Cet8gorlaS • - pMIIIItldB ,__ ........ ... c:..nr- eantrole ·F .... - ..,.cl81 (a) .. ,..._ 
R-1 z-t 10m E~ 

R-1: R-2-01: R-3: 
C-1: E-1; 1-1; 8-1 

C-2: E-2; 11-2 10m 

Z-1 E-3 

S-3 som 

E-4 10m 

R-1; P-2: R-3; 
C-I; C-2: E-1: 
S-1; S-2; 1-1 E-2 10m 

Z-3 
E-3: S-3; C-3 

E-4 

R-1: R-2: R-3; 
C-1: C-2; S-1; 

~ S-2: E-1; E-2: 1·2: C-3 JOm 
1-1 

E~ 

1\-1; R-2: R-3; 
C-1: C·2: S-1; 

z-s S-2: 1-1; E-1; 1·2· C-3 10m 
E-2 

E~ 

C-1; C-2: 
---.... 
C-3; 

1·2: S-3 
R-1; R-3; 
S-1; E-1; 
1·1· R·2 

Z-1 20m 
E-2; 8-2 

E-3 

E~ 

1·2: 1-3; C-3: 
S-3 

l·t: C-t;. 
S-t; E-t som 

Z.T C-2· E·2· 8-2 

E-3 

E~ 

Z-1 Ver quednl 5A 

QUADRO 2 
CARACTERISTICAS DAS ZONAS DE uso 

c-tlri.U.. • llfmiiiiiDI•-10, -· ~ .............. IID '*(e) 

.._ ... "- 1--.1 miiiiiM 

A;. ,..... Altl.•...._.. MIIMIIDI.• .._ ,_ ... ........ .. , ... _,., pnt-- .fundo OCIIIIII9Io 
1111111- 11161111Mld) 

Sm 1 .S m ..,.._ de um leclo 3 m • llllbol 01 llldol !IM 
250m2 Eatudo de ced8: pela Cogep • regul_. 0.5 

pelo Eucutlvo 
lm 1.Sma-deum leclo 3 m de amboa 01 ledol lm 

250m2 lm em 

tOm 3 m de ernbotl 01 ledol 
tOm 0,1 

50001112 tOm 

250m2 ~ 111 CICia caeo !::'" ~- • reoul_. 
çlo pe O ExecutiVO 

Sm 1.5 m apeNI de ""' leclo 3 m • ambo1 01 lllclol 5m 

250m2 lm 
3 "' de amboa OI llldol em o.s 

tOm 
EltUdo de C8CIII caeo !::'la CooeP • reoul_. 

çlo pe o Executivo 

lm -- 3 m de ambOI 01 llldol Sm 

250m2 tOm 3 m de lllllbol 01 llldol tOm O,T 

EltUdo de ceda caeo pela CooeP • regul_,.. 
·ciO oelo Eucutlvo 

- 3.om ecl -- I m de ambOI OI ledol ::,,do 2.• 
250m2 I. 

Eltuclo de C8CIII caso pela CooeP • 1911111_,.. o .a 
çlo pelo Eucutlvo 

10m 2 m de ambol 01 leclol I fftM 

I m de llllbol OI llldol 
1,5 m de ambol 01ledol 

lm lm O,T 
10001112 

3 m de llllbol 01 ledol 

10m tOm 
Utuclo • _.. - rola CooeP • ....,,_,.. 

çlo pe o Executivo 

10m 5 m de ambOI 01 ledol 15m 

3 m de 11111101 01ledol 1.5 m • ambor. 01 llldol 
50001112 lm lm O ,I 

:lmcll-011-
tom tOm 

Eatudo • c8de - pela Cogep • regul.,.,..,._ 
çlo pelo Eucutlvo 

Ceefllllelllll • ........... --..._(b) 

1,0 

1.G 

2,5 

1.0 

u 

1.1 

1.0 

tO 
o 
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C A P ! T U L O III 

INSTRUMENTAL DE ~SE 

. PRELIMINARES 

O nercado de im5veis residenciais , \.Una .das principais forç.$ de in 

dução da cidade , tem sido relegado em suas tendências. Esta situação decor

re, principaJ..nente, do fato de os operad~s do rano dem:nstrarem uma grande 

capacidade de agir enpiricarrente e prescindirem senpre de estudos mais deta

lhadcs . sobre suas próprias atividades. Além do mais , atuando . quase senpre 

:restrito a \.Una deterníinada região , o investidor iriobiliário não possui cmdi 

ções de examinar a cidade caro um todo. Atitudes cem:> estas tornam-se incarpa 

tíveis com o espírito científioo tão propagad:> hoje em dia. ~necessário que 

um tipo de reflexão mais racimal e nétodos de pesquisa mais adequados ve

nham substituí -las. 

Assim, o c:bjetivo da prineira parte deste capitulo, focalizado pela 

macroanãlise, oonsiste em tentar não só minimizar este enpiris1ro, carro tam 

bêm fornecer ao investidor uma visão geral dac; tenõmcias do tecido urbano. 
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Pretende..:'se evidenciar que , se estas tendências fo:rem examinadas 

dentro de um contexto global, as ençresas que operam neste rrercado estarão 

rrelhor habilitadas para selecicnar uma ou .mais áreas ande investir. Esta se 

leção depende apenas do segrrento de rrercado em que o investicbr pretende tra 

baJhar corro, por exençlo, apartanentoo 1UX\la3os , càsas populares etc. 

A fim de conpletar esta investigação, é necessário ir além da esco 

lha de uma determinada área. Por esta razão, propõe-se ainda um esquema que 

J:X>SSibili te analisar, de modo mais preciso, as ccndiçOes da área em questão . 

Este será o assunto tratado na segunda parte deste capítulo, sob o título de 

microanálise. 

Uma vez realçada:; os aspectos que rrotivaram este estudo, 

â explicação da rnacroanãlise. 

MACRO~ SE 

passa-se 

De acordo com o que foi exposto no capítulo II, na parte que se re 

fere ao histórico de São Paulo, viu-se que o processo de ocupação da cidade 

deu-se can loteanentos distantes dos centn:s mais desenvolvidos, os quais e

ram, em seguida, ligados ã cidade por uma. linha de transporte. Gradativanente, 

neste corredor, originado pela circulação, instalava-se um corrércio varejista 

e de serviçcs. 
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Em outros tenros, pode-se dizer que as famílias que JJOI"am em uma de 

terminada área, com rendas familiares prúprias, favorecem a instalação do oo 

nercio varejista, ou seja, a inplantação do investinento im::biliãrio cria a 

oportunidade para o nercado varejista. Trata-se , portanto, de uma relação de 

causa e efeito. 

Isto é conpreensível, pois, pressupõe-se que a principal cc:ndição 

que leva ao desenvol virrento do corrércio, em determina&:> local, é a €.xistên -

cia de \.UJia população, aí ccncentrada, não satisfeita em suas necessidades. A 

nedida que o oorrércio se instala, criancb facilidades de conpra, irá atrair , 
I 

por sua vez, novos noradores para esta regiã::>. Gera-se , assim, um círallo vi 

cioso no qual a causa toma-se efeito e vice-versa. 

Esquematicamente te~se: 
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I início j 

~ 

lloteanento I 

I -·1 ccnstruçoes de residências I · 
--
-

I oportunidade para o. marcado varejista j 

t instituições varejistas I 

I facilidaóes de ccmpra I 

Em smtese, pode~e dizer que' a principio' o "investimento mobiliá 

rio propicia a oportunidade qe nercado ·para a implantação de instituições V!!_ 

rejistas. A implantação destas atrai noves JIDradores que, ap0s \.Dil detenn:inado 

pe.r:íodo, podem criar novas oportunidades para o marcado varejista e 

por diante. 

assim 

Nota-se prineirarrente uma. relação de causa e efeito. Porém, oan o 

decorrer do tempo, à nedida que a região se desenvolve, nâo se ca15egue mais 

distinguir o que é causa e o que é efeito, ou seja, anhos se atraem nutua e 

sinu..ütaneanente. Em outras palavras, pode-se afinnar que há um paralelism 

entre o sistema ind:>iliário e o varejista. Graças a este é pcssÍvel, atravéS 

do estudo de um deles, analisar as tendéncias destes dois sistemas .. 
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Visto que as ccndições do .ne:roado im:biliário ccnstituem o objeto 

de estudo, inpÕem-se a necessidade de um levantanento de dados secundãrioo 

qua cs representem, tais oono: 

. - a aprovação da área das edifica,:;ões residenciais por subdistrito; 

- a licença de habite-se da área das edificações ~iàimciais por 

subdistri to; 

- o preço nédio dcs terrenoo por subdistrito • 

. trao h!, no entanto, car1dições de se executar tal levantarrento, em 

virtude da caxpleta au8&lcia destes dada;. Ps infoxnações , que mais se ap~ 

ximam do que se pretende, são aquelas obtidas no relatório do "Inquéri. to 11m 

sal sabre Edificações" publicado pelo IBGE. Por este relatório é pcssível av~ 

liar saiente a aprovação e a licença de habite-se das ·áreas residenciais por 

nrunicípioo e . não por subdistri tos • · 

Na .inpossibilidade de se analisar as tendências do ne:roado ind>iliâ 

rio, este estudo se propõe a fazê-lo indiretanente por neio das tendências 

· .·à:> nercacb varejista, reoorrendo-se ao paralelisno há pouco citado. Para . ter 

·urna idéia das propensões da oportunidade deste mercado, faz-se necessário ~ 

tu:iâ-las em épocas diferentes. Assim, aproveitando um estudo realizado pelo 

orientador da presente tese sobre a oportunidade do nercado varejista, oom 

. ·dadcs de 19 70 , pÔde-se, através da sua atualização e carparação, analisar o 

catportanento deste mercado. 

t~:~:-~ 3>r-::~·-~ -~~ -. ~ ~ •' .. -
~-~~ .-- ·-

.· --.,.;--
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Em ccntribuição a esta análise, propÕe-se o estudo da densidade po 

pulacimal. Este baseia-se ncs níveis ideais de densidade propostas no PUB , 
que foram subdividicbs em três áreas: central, intenrediári.a e periférica.' 

Após o oâl.oulo da densidade de oada subdistrito,o mesm:> será oarrparado cx:m. 

cs respectiva; níveis ideais. Esta cxmparação possibilitará, a:> .investidor , 
averiguar os subdistri tcs· que jã ultraPassaram seus níveis, bem coro verifi -

car aqueles que estão aquém da; nesnos. 

Visando ainda a dar maiores subsídios para a anâlise do tecido ur 

bano de São Paulo e, além disso, a apresentar 1..D'M variável espeCÍfica do ner-

cado im:>bil.iârio, este estudo propõe o índice de aluguel. Fste, calculado 

através de .dados secundários fomecidcs pelo Instituto Gallup, dará, por sub 

distrito, a densidade do núnero de danic:llios alugados. Este índice represen

ta os const.Unidores potenciais do mercado :iJrobiUârio residencial. Cabe lem- . 

brar, entretanto, que esta variável por si .só não possibilita a análise da 

tendência do ~o im:>biliário. 

Assim, a atualização do .índice conposto m:x:ü.ficado, a densidade PQ 

pulacimal e o índice de aluguel oonstitue.m os ins-rn.mentoo de estudo do teci. 

do \n'Dano de são Paulo. Porquanto, julga-se necessário examiná-los nais ·de"t_! 

lhadanente. 

ATlW..J:ZAt;},o 00 !NDIO: OJMPOSTO M:>DIF1CAOO_ 

Para quantificar a oportunidade do mercado v~jista, o Prof. Alber 
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to utiJ.fzou-se das seguintes variáveis levantadas no ano de 1970: população , 

renda familiar e posse de carros. ~stas d:>teve-se índices individuais que,ao 

serem soma.dcs , resultaram no índice cooposto. lb se fazer o seu mapearrento , 
notou-se certas distorções. Para oorrigi-las, o índice caipCSto foi ajusta.OO 

em função das áreas dos .subdistritos' originando o índice carposto nodificado. 

Isto feito, classifico\r'Se os subdistritos em ordem crescente para serem sub

divididos posterio:rnente em quatro q\lôrtis~ Atualizancb este índice com os 

dados de 1974 e conparando-o com o anterior, através do :rresno tipo de classi

ficação, pen:ebe-se que SUt"geffi diferenças Com relação aos subdistri tos , OU 

seja, aJ.guns nelhoraram sua posição enquanto outrc:s pioraram. Há, pois, uma 

alteração relativa em suas posições. 

Isto equivale a dizer que durante os iíl.tim:s quatro anas ocorreu 

um érlensanento maior de população, de renda familiar e de posse de carros em 

alguns subdistritos, ao passo que em outros houve um adensarrento nenor, ou , 
até nesrro, uma peroa de adensamento. Assim, crnsidera-se q~ evoluíram os sub 

distritos qt.e apresentaram um grande adensan-ento das variáveis e nelhorararn 

sensi vel.rrente sua posição na classificação geral. Já c:que.les que sofreram al

terações na classificação, seja porque perderam em adensarrentq, seja apenas 

porque aUJ'Ie1taram-no um pouco, regredirarn. A evolução ~gada de um conjunto 

de subdistritos indicará a tendência da oportunidade do nereado varejista e, 

paralelarrente, a do rrercado i.mcbiliário. 

Para atualizar o índice corrposto m:xli.ficado, faz-se necessário re 

calcular os ln.dices de população, de renda familiar e de posse de carro:>. Com 

/ 

-----~ 
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este propÓsito, utilizou-se,para o cálculo <:1? índice de população, o .. 
ntmero 

de habitantes por subdistrito fornecido pelo Y.!ETRO em 1972, estimando-se um 

crescinento anual de 5,2% senelhante ao previsto no PUB • 

. Quanto ao índiee de renda fa1Ili4ar, partiu-se de dados por subdis -

tri to fornecidos pela pesquisa cb Instituto Gal1up em 19 72 , prevendo um cre2_ 

cinento de ~da per capi ta em tomo de 3% ao ano, segundo o 1evantanento cb 

METro. 

Finalnente , o índice de pex:3se de carros foi reCalcu1ado tencb tam 

bêm por base as infonnações colhidas jun~ ao t-E'J'ID. Obtendo-se o núrrero de 

ca.I"rt:.S por subdistrito estimado para o ano de 1972 e pressupcndo-se uma taxa 

de cresc.inento de 15% ao ano, calmlou-se o nesno- para 1974. 

A seguir,são apresentadas as Tabelas atualizadas doo índices indivi 

duais, cb .índice conpooto, bem corro do .índice oonpcsto m:x:lificado. 
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TABElA 9 •. !ndioe de. população - São Pallo- 1974 

Subdistri to 

sé 

Brás 

t-bÓca 

Liberoade 

Bela Vista 

Coosolação 

Sta. Efigênia 

Pari 

Be1enzinho 

A1 to da M::xlCa 
·. 

Canbuci 

Aclimação 

V. Mariana 

J. Paulista 

Cerq. césar 

Sta. Cecília 

Bom Retiro 

V. . Q.rl.lherne 

~ . :. ... ... _ ...... ' 

I 

População \da 
(Habitantes) População 

'• . -
9.493 0,15 

60.249 0,97 

37.897 . o ,61 

90.477 1,45 

70.852 1,14 

75.781 
I 

·1,21 

96.532 o, 75 

33.451 0,54 

56.111 o ,90 

54.590 2,48 

.• 

54.752 0,88 

39.522 o ,63 

92.734 1,49 

105.360 1,69 

52. 365 0,84 
~ 

79.102 1,27 

28.478 o ,46 

89.753 1,44 

99 

~dioe de 
População 

7,20 

46,56 

29,28 

69,60 

54,72 

58,08 

36 ,oo 

25,92 

43,20 

119,04 

' 42,24 

30,24 

71,52 

81,12 

40,32 

60,96 

22 ,os 

69,12 
--segue 
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cmtmt J.::ti"'Al"l 

Subdi.stri. to População \da !ndioe de 
Oiabitantes) População Pop..üação 

- .. 

v. Maria 134.437 2,15 103,20 

Tatuapé 300.4~5 4,82 231,36 
~ . -

v. Formes a 112.291 1,80 86,40 

v. Ptu:lente 433.808 6,95 333,60 

Ipiranga 195.524 3,13 150,24 

saúde 279.212 4,47 214,56 

Indianópolis 84.447 1,35 64,80 

Jardim Anêrica 57.297 0,92 44,16 

Pinheiros 51.030 o ,82 39,36 

v. Madalena 38.550 0,62 29,76 

Perdizes 114.447 1,83 87,84 

Barra I\.Jrlda 
.. 

32~704 o ,52 24,96 
-

-

Casa Verde 114.480 1,83 87,84 

Santa1a 239.635 3,84 184,32 
.. '. ' 

'fucuruVi · · 429.377 6,88 330,24 

Cangalha 71.144 1,14 54,72 

Penha 159.460 2,56 1i2 ,88 

segue 

--·- -.~-- ·' ...... 
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Subdistrito 

v. Mati1de 

Jabaquara 

Ibirapuera 

Butantã 

Lapa 

Limão 

Cachoeirinha 

Santo Nnaro 

V. Jaguara 

Pirituba 

N. Sra. do 6 

Brasi1ândia 

Socorro 

Total 

População. 
<Habitantes) 

183.187 

242.113 
., 

1 .158.061 I 

194.569 

140.730 

81.898 

35.718 

479.059 

61.516 

124.046 

174.582 

123.598 

214.810 

6.239.684 

101 

cm m~ao 

\da !ndioe de 
População População 

-
2,94 141,12 

3,88 186,24 
. -

2,53 121,44 

3,12 149.,76 

. 2,26 108,48 

1,31 62,88 

0,57 27,36 

-7 68 
. ' 368,64 

o ,99 47,52 

1,99 95,52 

2,80 134,40 

1,98 95,04 

3,42 164,16 
- .. 

100 ,OO% 
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TABELA 10. !ndice derenda familiar - São Paulo - 1974. 

Subclistri to Renda Familiar %da Indire de 
Anual Total Falda Familiar Penda Familiar 

Cr$ Anual Total . 
--··--·- -·-· -

sê : 1. 754.120 o ,05 2 ,40., 

Brás 31.968.773 o ,92 44,16 

l't:>Óca 23.963.434 0,69 33,12 

L:iberoaie . 58.650.374 1,69 81,12 

Bela Vista ' 61.477.883 1,77 84,96 

Consolação 83.263.950 2,40 115,20 

St:a. Efigênia 31.512.860 o ,91. 43,68 

Pari 20.378.859 o ,59 28,32 

Be1enzinho 33.618.500 o ,97 46,56 

A1 to da M::x>Ca 84.494.233 2",43 116,64 

Carrbuci 43.188.199 1,24 59,52 

Acl.i.mação 40.560.250 1,17 56,16 

v. Mariana 100.212.212 2,89 138 '72 

J. Paulista . 101.621.900 2,93 140,64 

Cerq. césar 66.077.580 1,90 91,20 

Sta. Cecília 74.331.180 2,14 102,72 

Ban Feti.ro 16.822.949 0,48 23,04 

V. Qli.lhenre 45.823.277 1,32 63,36 

segue 

... ::: -. - ;;- ··~ .... 



Subdistri. to 

V. Maria 

Tatuapé 

v. Form:sa 

v. Pruiente 

Ipiranga 

saúde 

Indianópolis 

Jardim hrérica 

Pinheiros 

V. Madalena 

Perdizes 

Barra I\Jnda 

Casa ve.roe 
Santana 

'fucuruvi 

Cangalha -. 

Penha 

.. -

Renda Familiar 
Anual Total 

Cr$ 

57.524.016 

136.395.891 

41.036.038 

162.031.501 

102.652.964 

158.166.330 

87.883.749 

. 61.782.045 

42.034.177 

30.863.903 

109.714.112 

20.042.439 

46.841.276 

149.759.026 

151.373.913 

19.468.824 

55.352.629 

\da 
Renda Familiar 
.Anual Total 

1,66 

3,93 

'1,18 

. 4,66 

2,96 

4,55 

2,53 

1,78 

1,21 

o ,89 

3,16 

0,58 

1,35 

4,31 

4,36 

o ,56. 

1,59 

I 
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fndioe de 
Renda Faml.liar 

79,68 

188,64 

56,64 

223,68 

142,08 

218,40 

121,44 

85,44 

58,08 

42,72 

151,68 

27,84 

64,80 

206,88 

209,28 

26,88 

76;32 

segue 
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ccn m~lAI"'~ 

Subdistri to Renda Familiar \da !ndioe de 
Anual Total ·Renda Familiar Fenda Familiar 

Cr$ Anual Total 
- .. 

v. Matilde 52.136.969 1,50 n ,oo 

Jabaquara 105.608.057 .. - 3,04 145,92 
\ 

Ibirapuera 156.136.861 4,50 216 ,ao 

Butantã 117.978.759 3,40 163,20 

Lapa 100.591.343 2,90 139,20 

Linão 30.142.239 o ,87 41,76 

Cachoeirinha 10.330.426 0,30 14,140 

Santo lvnaro 300.284.206 . 8,65 415,20 

V. Jaguara 24.712.955 0,71 34,08 

Pirituba 47.819.798 1,38 66,24 

N. Sra. do 6 55.301.531 1,59 76,32 I .. 

B:resilândia 27.336.333 o ,79 37,92 

Socorro 92.332.562 2,62 125,76 I 

.Total 3".473.355.405 . 100 ;oo% · · 

.. 
~' ·,_~~-:;;:::::·,, ..... · 
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TABELA 11. !ndi.ce de carros ;,_ São Paulo - 1974 

Subcü.stri to Carros per \de !ndioe de 
Subdistri to Carros -- Carros 

sé 635 .. .. 0,08 3,84 
' 

Brás 4.737 0,62 29,76 

M:JÓca 4.563 o ,59 28,32 

Liberoade 8.784 .1,14 54,72 

Bela Vista 9.522 1,24 59,52 

Calsolação 19.269 .2,51 120,48 

Sta. Efigênia 5.503 0,72 34,56 

Pari 4,748 0,62 29,76 

Belenzinho 6.441 0,84 40,32 

Alto da M:xSca 19.189 2,50 120, OQ.. 

Canbuci. 8.477 1,10 52~80 

Acl.i.mação 9. 855 1,28. ··-- 61,44 

v. Mariana 16.613 2,17 104,16 

J. Paulista .25. 765 3,36 161,28 

Cerq. césar 14.680 1,91 91,68 

Sta. Cecília 17.630 2,30 110,40 

Ban Retiro 3.240 o ,42 20,16 

V. Q.dlhente 8. 768 1,14 54,72 

segue 
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ccntmuac-;.~o 

Subdistri. to .Carros por %de Indice de 
SUbdistri to Carros Carros 

v. Maria . 11.532 1,50 72 ,oo 

Tatua.pé 28.182 3,67 176,16 

v. Fo1'1IlC'Sa 6.097 o ,79 37,92 

v. Pru:lente 24.694 3,22 154,56 

Ipiranga 25.088 3,27 156,96 

Saúde 45.243 5,90 283,20 

Indianópolis 21.311 2,78 133,44 

Jardim Nrérica 16.961 2,21 106,08 

Pinheiros 13.000 1,69 81,12 

v. Madalena 7.261 o ,95 

I 
45,60 

Perdizes 20.437 2,66 127,68 

Barra F\lnda ô,Oll 0,78 37·,~ 

... 

Casa Veroe 11.453 1,49 71,52 

Santana 23.702 3,09 148,32 

Tucuruvi 31.211 4,07 195,36 

Cangalha 2.116 o ,28 13,44 

Penha 6.534 o ,85 40,80 

segue 
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t" c01 muaçao 

Subdistri to Carlx>s por %de Indice de 
Subdistri to Carros Carlus 

v. Mati1de 9.138 1,19 - .. 57,12 

Jab~uara - 23.435 3,05 146,40 . 

Ibirapuera 
.. 

206,88 \ " 33.036 4,31 

Butantã 23.223 3,03 145,44 

Lapa 22.112 2,88 138,24 

'· 

Limão 3.584 0,47 22,56 

Cachoeirinha 2.002 0,26 12,48 

Santo lvnaro 104.821 13,66 655,68 

V. Jaguara 5.912 0,77 36,96 

Pirituba 6.524 0,85 40,80 

N. Sra. do 6 6.552 0,85 40,80 

Brasi1ândia 5.783 0,75 36,00 

SocornJ 31.809 4,19 201,12 
.. 

Total 767.183 100,00% 
' 

-- -··· -----



108 

TABELA 12. !ndice composto - São Paulo - 1974. 

- .. 

Subdistrito !ndice de !ndice de !ndice de -!ndice 
' PopulaÇão Renda Carzus Conposto. 

(1) . Farfiiliar(2) (3) (1)+(2)+(3) 
·-. 

sé 7,20 2,40 3,84 13,44 

Brás 46,56 44,16 29,76 120,48 

fvbÓca 29,28 33,12 28,32 90,72 

Liberdade 69,60 81,12 54,72 205,44 

Bela Vista 54,72 84,96 59,52 199,20 

Consolação 58,08 115,20 120,48 293,76 

Sta. Efigênia 36 ,oo 43,68 34,56 114,24 

Pari 25,92 28,32 29,76 84,00 

Belenzinho 43,20 46,56 40,32 130,08 

Alto da MoÓca 119,04 116,64 120,00 355,68 

Cambuci · 49,24 59,52 52,80 154,56 

Aclirração 30,24 56,16 61,44 147,84 

v. Mariana 71,52 138 '72 104,16 314,40 

J. Paulista 
I 

81,12 140,64 161,28 383,04 
·-

Cerq. césar 40,32 91,20 91,68 223 ,20 

Sta. Cecília 60,96 102 '72 110,40 274,08 

Bom Retin> 22,08 23,04 20,16 65,28 

segue 



! 
l. 

Subdistrito 

V. Guilhenre 

V. ·Maria 

Tatuapé 
o 

v~ Fomos a 

v. Prudente 

Ipi.ranga 

Saúde 

Indianôpolis 

Jardim Anérica 

Pinheiros 

v. Madalena 
.. 

Peroizes 

Barra Funda 

··casa Verde 

Santana 

Tucuruvi 

Cangaíba 

Penha 

!ndice de 
População 

(1) 

. 69,12 

103,20 

231,36 

86,40 

333,60 

150,24 

214,56 

64,80 

44,16 

39,36 

29,76 

87,84 

24,96 

87,84 

1SS.,32 

330,24 

54,72 

122,88 

109 

con muaç_ao 

'!ndi.ce de !ndice de ·tndice 
Renda Carros ~sto 

Fami.J.iar(2 ) (3) (1)+(2)+(3) 

-
63,36 54,72 187,20 

79,68 72,00 254,88 . 

188,64 176,16 596,16 

56,64 37,92 180,96 

223,68 154,56 . 711,84 

142,08 156,96 449,28 

218,40 283,20 716,16 

121,44 133,44 319,68 

85,44 106 ,os 235,68 

58,08 81,12 .178,56 

42,72 45,60 118,08 

151,68 127,68 367,20 

27,84 37,44 90,24 

S4!BO 71,52 224,16 

206,88 148,32 539,52 

209,28 195,36 734,88 

26,88 13,44 95,04 

76,32 40,80 240,00 

segue 
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\ 
t' con 1nuacao 

Subdistrito !ndice de !ndice de !ndice de !ndice 
População Renda Carros Corcposto 

(l) Fami1:iar(2) (3) (1)+(2)+(3) 

V. Mati1de 141,12 72·,00 57,12 270,24 

Jabaqtiare. . 186,24 145 ,92_ 146,40 478}56 

Ibirapuera 121,44 .. 216 ,oo 206,88 544,32 

Butantã 149,76 163,20 145,44 I 458,40 

Lapa 108,48 139,20 138,24 385,92 

Limão 62,88 41,76 22,56 _127,20 

Cachoeirinha 27,36 14,40 12,48 54,24 

Santo Amaro 368,64 415,20 655,68 1.439,52 

v. Jaguara 47,52 34,08 36,96 118,56 

Pirituba 95,52 66,24 40,80 202,56 

N. Sra. do 0 134,40 76,32 40,80 251,52 

Brasilândia 95,04 37,92 36;00 168,96 

Socorro 164,16 125,76 201,12 491,04 
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TABELA 13. !ndice composto m:xlificado - São PC:II.llo - 1974 

Subdistrito !ndice % !ndice l'ndice Conp. Classificação 

Coopósto Área de kea .tbdificado 

sê 13,44 0,13 6,24 2,15 429 

Brás 120,48 0,47 22,56 5,34 199 

MoÓca 90,72 0,48 23,04 3,94 289 

.Li.beroade 205,44 o ,32 15,36 13,38 49 

Bela Vista 199,20 0,27 12,96 15,37 39 

Ccnso1ação 293.76 o ~46 22,08 13,30 59 

Sta. Efi.gênia 114,24 0,30 14,40 7,93 89 

Pari 84,00 0,33 15,84 5,30 209 

Belenzinho 130 ,o 8 o ,65 31,20 4,17 259 

Alto da !-bÕca 355,68 1,17 56,16 6,33 139 

Cambuci 154,56 0,44 21,12 7,32 109 

Aclimação 147,84 0,33 15,84 9,33 69 

v. Mariana 314,40 0,11 53 ;28 5,90 169. 

J. Paulista 383,04 o ,89 42,72 8,97 79 

Cerq. césar 223,20 o ,26 12,48 17,88 19 

Sta. Cecília 274,08 o ,32 15,36 17,84 29 

Bom Retiro 65,28 0,29 13,92 4,69 229 

segue 
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t" ccn muaçao 

Subdi.stri to !ndice % mdice !ndiae Corrp. Classificação 

Cornpooto kea de Área M:xiificado ·-

' v. Guilherrre 187,20 o ,86 41,28 .. 4,53 239 

v. Yaria 254,88 1,33 63,84 3,99 279 

Tatuapé 596,16 3,07 147,36 4,05 269 

v. Form::>Sa 180,96 1,04 49,92 3,63 339 

v. Prudente 711,84 3, 77 180,96 3,93 299 

Ipirenga 449,28 1,94 93,12 4,82 219 

SaÚd; 716,16 2,55 122,40 ' 5,85 17? 

Indianópolis 319 ,68 0,93 44,64 7,16 129 

Jardim Anérica 235 ,68 0,67 32,16 7,33 99 

Pinheiros 178,56 o ,60 28,80 6,20 159 

V. Madalena 118,08 - 0,57 27~36 4,32 249 

Peroizes · 367,20 1,05 50,40 7,29 119 

Barra Funda 90,24 o ,30 14,40 6,27 149 

Casa Verde 224,16 0,84 40,32 5,56' 189 

Santana 539 ,52 4,05 194,40 2,78 389 

Tucuruvi 734,88 10,58 507,84 1,45 479 

Cangaíba 95,04 1,08 51,84 1,83 439 

Penha 240,00 1,38 66,24 3,62 359 

segue 
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c:ontmuaçao 

Subdistri to mdice % !ndice !ndice Canp. Classificação 

Corrq:>osto kea de kea M:xlificado 
-

v. Matilde 270,24 2,51 120,48 2,24 419 
-

Jabaquara 478,56 2,61 .. 125,28 3,82 309 

Ibirapuera 544,32 3,36 161,28 3,38 369 

Butantã 458,40 6,39 306 '72 1,49 469 

Lapa 385,92 2,59 124,32 3,10 379 

Limão 127,20 o ,73 35,04 3,63 349 

Cachoeirinha 54,24 0,30 14,04 3,77 319 

Sto. Amaro 1.439,52 11,23 539,04 2,67 399 

V. Jaguara 118,56 1,oo 48,00 2,47 409 

Pirituba 202,56 2,78 133,74 1,52 449 

. N. Sra. do (j 251,52 1,41 -67,68 3,72 329 

Brasilândia 168,96 2,31 110 ,88 1,52 459 

Socorro 491,04 17,95 861,60 o ,57 489 
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Uma vez calcnlaó::> e classificado, o fn.dice ccmposto m:xli.ficado foi, 

em seguida, agrupado em quatro quartis. Pela Tabela 14 pode ser verificado os 

passos e:rrpregados para a confecção do mapa, Figura 6, onde os quartis foram 

dispostos e representad~ cada um. deles por uma cor distinta. 

TABElA 14. !ndice conposto nodificado: distribuiçaõ dos quartis - 1974.: 

Quartil Classificação Maior Menor Cor 
Valor Valor Representativa 

no Mapa 

19 19 ao 129 17,88 7,16 ve:rnelh:::> 

29 139 .ao 249 . 6,33 ·4,32 amarelo 
-

39 259 ao 369 4,17 3,38 azul 

49 379 ao 489 3,10 ·0,57 veroe 

COMPARAÇÃO. 00 !NDICE COMPOSTO MODIFICAOO: 1970 - 1974: A fim de examinar -em 

detalhes as m:xlificações havidas durante os Últirros quatro anos na densidade 

da oportunidade .dQ;nerca.do varejista, faz-se necessário dividir o estudo em 

duas etapas. De início, serão analisados os resultados obtidos can os dados 

de 1974 e, posterionrente, será feita uma análise canpa.retiva dos subdistri -

tos nestas duas datas. 



-------

SUDESTE 

FIGURA 6. :fndice canposto rrodificado - 1974 
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Análise dos resultados obtidos com os dados de 1974: Averiguando a Figura 6 _ 

apresentada anterionrente, onde constam os índices carpostos nodificados , no 

· ta=-se que o 19 quartil, cor ve~lha, es.tá concentrado e distribUÍdo ao lcngo 
' 

do eixo sudoeste da cidade. A distribuição deste ·quartil dá-se cem os subdis-

tri tos que ci.rcunvizinham o centro da ~dade ~ cx:JIX:) o· de Sta. Efigênia , Conso-

lação, Bela Vista e Liberdade, e se aproxima de sua periferia através do Jar 

.dim .Anérica e Jardim Paulista. 

O 29 quartil, cor ~la, apresenta-se razoavel.nente cxncentrado e 

distribuído em dois grupoo: o maior deles formado por 6 subdistri tos enoontr& 

se na parte norte da cidade. Coneça junto ao centro oom o Brás e liga-se à ~ 

riferia através da Casa Verde e V. GuiJ.herne. O outro grupo formado por 3 5UQ 

distritos,Vila Mariana,SaÚde e Ipiranga, estâ localizado na periferia da ci~ 

de, em seu eixo sul. 

O 39 quartil, cor azul, acha-se razoavelmente ooncentra.<b e distri

bUÍdo ao longo do eixo leste. Tem :início junto ao centro da cidade com o sub 

distrito da Mooca e alcança a periferia através dos subdistritos ·de V. P.ruden 

te, Tatuapé e Penha. 

Fina.l.rrente, o 49 quartil está disperso por toda a periferia, exce -

çao feita à região sudeste da cidade e ao subdistrito da sé. 

Ccnfrontrando a dis tribuiçào dos quartis deste mapa cem as teorias 

de urbaniSJro apresentadas no CapÍtulo I, nota-se que há urra analogia .desta 

com a Teoria do Setor. Distinguem-se aí dois setores: um na direçao sudOeste 

'1 

:~ :::t • ;.:I;; e ~· ' --..r - - - ---: : 
r -.~::: ·:, -."-.;.~r·~ 

; 
i' 
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da cidade formado pelos subdistri tos qúe CX)1TJ>Õem o 19 quartil, ·e o outro na 

di.r>eção leste formado pelo 39 quartil .. Entre estes dois setores enoan:t:ram-E?e .. 

localizadoS, tanto na região norte oono na ~gião sul, ·os subdistritos que 

canpõem o 29 quartil. P~in?crse_ do 19 quartil, em sentido horário, alcança

se .o 29 quartil (região norte)' em seguida o 39 e, novanente, tem....se o 29 

quartil (região sul) . Por esta descrição· :infere-se que existe uma variação 

C?ntínua entre oo quart:is cx:>Jii>atÍvel com a teoria de Hoyt. Por serem jurídi

cos oo limites que configuram os subdistri tos , toma-se às vezes difícil de 

visualizar e delimitar os setores. Para superar tal dificuldade, elaborou-se. 

tun desenho auxiliar superposto à Figura 7 , Onde não há preocupação com os 

1imi tes proprianente di tos. 

Notam-se nesta Figura, com .maior clareza, cs dois setores constituí 

dos pelos 19 e 39 quartis e entre eles o 29. Observa-se ainda que no - · inte-

rior destes set~s aparecem manchas formadas por subdistri 't~ pertencentes 

~ 2 9 quartil. 

Análise OOIIJ>arati v a dos subdistr.i. tos: Os dados de 19 70 a 19 74 podem ser c~a 

rados sob dois pontos de vista. O primeiro, nediante a verificaçâo dos quar

tis; o segundo, através da caip3I'ação _:individual dos sul:x:listritos. 

Para facilitar estas comparaçoes, elaborou-se a Tabela 15, onde 

cxnsta um=i relação dos subdistri tos e suas classificações , bem cono a especi

ficação do quartil a que pertencem, tendo em vista as datas em estudo . 

. · 
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t' oon muaçao 

1974 1974 

Subdistrito ... 

Classificação Quartil Classificação Quartil 

' 

Sta. Cecília 39 19 29 19 
·. 

Bom Retiro 219 29 229 29 

v. Guilhenre 319 39 239 29 

v. Maria 309 39 279 39 

Tatuapé 269 39 269 39 

v. Form:>sa 349 39 339 39 

v. Prudente 299 39 299 39 

Ipiranga 239 29 ,,"' 29 .. _. 
SaÚde 229 29 179 29 

.. 
IndianÔpolis 199 29 129 19 

... 

Janiim .Arrérica 69 19 99 19 

Pinheiros 129 19 159 29 

V. Madalena 339 39 249 29 

Perdizes 109 19 119 19 

Barra Funda 139 29 149 29 

segue 
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TABELA 15. Comparação dos subdistritos: 1970-1974 

- 1974 1974 --. 

Subdistri to 

Cl~sificação ~Quartil Classificação Quartil 

sé 359 39 429 49 

Brás 189 199 29 
1. 

Moéca 149 29 289 39 

Liberdade 49 19 49 19 

Bela Vista 29 19 39 19 

Consolação 59 19 59 19 

Sta. Efigênia 99 19 89 19 

Pari 159 29 209 29 

Belenzinho 209 29 259 39 

A1 to da MOÓca 179 29 139 29 

Cambuci 119 19 109 19 

Aclimação 79 19 69 19 

v. Mariana 169 29 169 29. 
--

J. Paulista 89 19 79 19 

Cerq. césar 19 19 19 19 

-

segue 

'. 



1974 

Subdistri.to 

Classificação· Quarti1 

. ·-

Casa Verde 249 19 

Santana 399 49 

TuCUI"Uvi. 459 49 

Canga.Íba 429 49 

Penha 259 39 

V. Mati1de 409 49 

Jabaquara 379 49 

Ibirepuera 389 49 

Butantã 479 49 

Lapa 279 39 

Li..'Tião 289 39 

Cachoeirinha 369 39 

Sto. kraro 439 49 

V. Ja.guara 419 49 

Pirituba 469 49 

N. Sre. do 6 329 39 

Brasilândia 449 49 

Socorro 489 49 

1974 

Classificação 

99 

389 

479 

439 

359 

' 419 

309 

369 

••e" 
~ .... 
379 

349 

319 

399 

409 

449 

329 

459 

489 

121 

ccntmuacao 

"- .. 

Quarti1 

19 

49 

49 

49 

39 

49 

39 

39 

49 

49 

39 

39 

49 

49 

49 

39 

49 

49 

[ 

f 

I 
t 
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Se o confronto dos subdistritos.for efetuado através dos quartis, 

notar-se-á algumas diferenças referentes às suas posições. Para nelhor ilus -

·trá·.-las, apresenta-se uma matriz, Tabela 16, ande ccnstam scm:mte 

que nn.ldaram de posição. 

TABElA 16. cOrrparação dos quartis: 1970-1974 
,f 

·~ 
l 

# 
! 
~ 

?f 19 Quartil 29 Quartil 39 Quartil ç ~· o 

19 Quartil ~ Pinheiros 

29 Quartil Indianópolis 

~ 
MoÓca 

Pelenzinho 

39 Quartil v. Guilhe:rne ~~ V. Madalena 

aqueles 

49 Quartil 

sé 
Lapa 

49 Quartil Jabaquara ~ Ibirapuera 

Constata-se, então, pelo que foi assinalado anteriorrrente, que al 

guns subdistritos evoluíram .ao neihorarem sua posição em relação a 1970, ao 

passo que outros regrediram urra vez que passaram a ocupar posições inferiores 

às daquele ano. Assim, Indianópolis, por exemplo, que em 1970, pertencia ao 

29 quartil, evoluiu assumindo hoje uma posição no 19. 

. ~.:-:: 

I 
t 
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Pode-se visualizar este fato àtravés de um mapeamento destes subdis 

tritos diferenciados por cores distintas. Canvencicna-se aqui atr.i.bu.:i.r c:::ar 

marran aos que evoluíram e oor laranja aos que . :regredi.Mm de · aco:oo can o 

que se observa na Tabela _17. 

TABElA 17. Alteração dos quartis: 1970-1974 

Alteração EVOLu!RAM REGFEDIRAM 

Quartis cor interna: mar"'UUl cor interna: laranja 

Para o 19 quartil (ror da 
IndianÓpolis -

oo].dure vernelha) 

Para o 29 quartil (cor da Vila Gui.1.herne 
Pinheiros 

noldura ~la) Vila Madalena 

... 

Para o 39 quartil (ror da Jabaquara rbÔca· 

m:::>ldura azul) Ibirapuera Belenzinho 

Para o 49 quartil (cor da sé 
-.. 

noldura v.erde) Lapa 
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•Examinando tnn novo mapa p~para.do com estas cores, Figura 8 , chega

se à cx::nclusão de que a maioria dos subdistri tos , que apresentaram evolução 

_ (cor nar.rom) , enccntra-se no eixo norte-sul da cidade. Por sua vez, aqueles 

. que regrediram (cor laranja) estão dispostos ao lcngo do eixo leste-reste. No 

ta-se que o 19 quartil' em ~lação a 19 70 ' sofreu uma rotação' ã nedida que se 
·, ..... _' 

deslocou em direção sul, ocasicnada pela substituição do subdistrito de Pi 

nhei.Jx,s pelo de Indianópolis. Este tipo de deslocanento aplicado ã teoria do 

setor foi notado pela prineira vez por Peter Daniel Sallins em sua tese de 

dootorado Household.Locaticn Pattems in Selected Anerican 1-t!tropolitan Areas, 

apresentada na UniversidAde de sYracuse, em 1969-

O 29 quartil também apresentou o nesm::> fenôneno de rotação. Evoluiu 

na direção norte através da V. Guilherne em detrinento da MJÓca e do Belenzi 

nho. O 39 quartil, que, em 1970, não possuía nenhum subdistrito na região 

sul, tem agora 2: Ibirapuera e Jabaquara. Por fim,o 49 qt_t~Y·Hl ccntinua a se 

apresentar na periferia da cidade com exceção do subdistri to da sé. 

Não ·oostante se os subdistritos forem .con:parados individuaJJiente , 
tomando-se por base ainda a tabela pree2dente , onde aparecem suas classifica

ções em 1970 e 1974, serão também notadas diferenças substanciais em suas PQ 

sições. 

Para estudar estas diferenças, os ~sultados, a exerrplo do ocorrido 

no estudo dos quartis, devem ser também mapeados. Portanto, preparou-se um 

mapa, Figura 10 , ande ccnstam oo subdistri tos que evoluíram (cor nar.rom) e os 

que regn:diram (cor laranja). Para torná.-lo mais claro, foi neaassário a ela 

...... :·..; .. '_ 
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boração da um outro, Figura 9, cn.de não existisse a preocupação rom os 1
. . JJnl. . 

tes jurídicos dos subdistritos e sim com as áreas que se m::xiificaram corro um 

todo. nn seguida, para aprofundar o estudo, subd.i vidiu-se este mapa geral em 

dois: região norte-sul, Figura 11, e região leste-oeste, Figura 12. 

/ ......... 
Observando-se no m3pa geral das areas, Figura 9 , as manchas de cor · \ 

marrom, nota-se que 6s subdistritos compreendidos no quadrante fonna.do pelos 

eixos sul e oeste apresentam 'l.lm3. corrpacta evolução. A região noroeste da cida 

de apresenta nelhora sonente em sua periferia. Os subdistri tos que evoluíram 

situados na região norte caracterizam-se por estarem distribUÍdos, pratic~ 

te, ao lcn.go do seu eixo. Já a parte leste da cidade dem:nstra ter evolUÍdo 

na sua área internediâria entre o centro e a periferia com forte tendência 

para a região sudeste. As manchas de cor laranja apresentam-se dispostas q~ 

·se todas aci.na do eixo leste-oeste da cidade , com presença marcante nas peri-

ferias das regiões leste, nordeste e norte da cidade. 

Em sln.tese , pode-se afirmar que a cidade evoluiu nas regiões: 

·.sul e· sudoeste 

oeste e noroeste 

leste 

e regrediu nas regiões : 

leste 

norte e nordeste 

- de uma maneira contínua 

sonente na periferia 

- na área intenrediária 

- no centro e periferia 

- na periferia 

',, 
. ' ' 
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no:roeste - na área · inte.rnedi.ária entre o amtn:> e a periferia 

Ccnstata-se tanbém que as nanchas de oor narrem são li.mÍ trofes doo 

municípios .de Osasco, Santo André, são Caetano e Diadema., enquanto as âe cor 

laranja o são dos l'I1111icípios de Itaquera, E:rnelino ~tarazzo e Guarulhos. 
·, ...... _ 

O mapa da região leste-oeste, Figura 11 ~ m::stra que a deterioração 

dos subdist:ritos na direção leste é marcante. Esta se dá prÓxima ao o:mtro , 

can Brás, Moóca e Belenzinho, e em sua periferia, com Canga.Íba, Penha e Vila 

Matilde. Sarente os sclxnstritos da Vila Maria, Vila Fo:rnosa e Alto da M:>óca. 

revelaram evolução. A região oeste apresenta urna rrelhoria ncs subdistri tos pe 

riféricos e urna deterioração acentuada na área internediária entre o amtro 

e a periferia. Observa-se, tanbém, urna estcagnaçâo nos subdistritos da Calsola 

ção e Cerqueira césar ocasicnada, provavel.nente, pelo crescinento vertiginoso 

da região sul. 

Pelo mapa da região norte-sul, Figura 12, nota-se que, em torno do 

eixo sul, há uma estagnação próxína ao centro, Liberdade e Vila Mariana e, a 

partir daí,'lll'Ia evolução na direção da periferia. A região norte apresenta ca 

racterísticas de ooterioração dos subdistritos junto ao centro, excetuando-se 

o distrí to de Sta. Efig&u.a. Mais adiante encxntra-se Santana, Casa Verde, Ca 

choeirinha e V. G~lberne que evoluíram,enqu.anto que os subdistritos situa-

dos em seus flancos regr€diram. Nota-se que o cresci.Joonto na região se deu 

junto aos subdistritos mais ~tarrente influenciados pela llllha norte do 

netrô. Já na área sul a expansão foi mais intensa e difusa devido, provavel -

mmte, ao 5eu nelhor sistema. viário rroti vado por uma rrelhor topografia. 

.·, 
-'· - j 
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RES'l.MO DÁS mNCWSOES: Para ccncluir o que foi visto, pode-se em stuna. desta

car oom . aspectos inportantes os seguintes: 

· 1. A forma do tecido urbano do município cte São Paulo, tendo em vista o 

mapearrento da; subdistri tos utilizados neste estudo, assenelha-se ãqu~ 

la ·pn:)pa;ta por Hoyt na teoria do setor. Esta analogia, observada ta.!!! 

bém pelo ~f. Alberto de Oliveira Lima Filho, em sua tese, sofreu 

duas m:xlificações: uma quanto à rotação do setor formado pelo 19 quar

til, em direção ao sul da cidade, e a outra no que se refere a::J apare

cinento de um segundo setor formado pelo 39 quartil. 

2 . O oentn) da cidade apresenta sinais de deterioraçã:> , o rresno ocorrendo 

oom seus subdistri tos vizinhos. Esta al teraçâo é marcante na direção 

leste, cnde se enccntram as indústrias mais antigaS da cidade. 

3. A .. evoluç~ é intensa e difusa na regiào sul e sudoeste. 

4. Na região norte, a evolução está o::ncentrada nos subdistrita:; direta -

rrente influenciados pelo .rret::ro! 

5. A periferia da região oeste evoltriu, enquanto a região leste regrediu. 

IENSIDAIE PORJI.ACICNAL 

A análise do índice composto JIOdificado permitiu avaliar, através 

~ .. -
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da canparaçâo dos dados colhidos em 19 70 e 19 74, a evolução do tecido urbano 

da capital paulista. 

Viu-se, pelo que foi expooto, que o 19 quartil apresentou, neste 

perÍodo, 'llJik":l rotação em direção ao sul da cidade. Poi:êm, só este tipo de ave 

riguação não basta para que se poosa garantir que esta alteração cmtinuará 

a se verificar na nesrra direção durante os prox:im::s anos. ];; possÍ\~Ü até que 

esta região, hoje, já se encmtre saturada em ternos populacionais e, quem 

sabe , em vias de deterioração, 

Com O intuito de corrplene.ntar a anâli.se cb md±ce c::aiJ?OStO Jrodif±~ 

do, será estudado,. em. seguida, oorro 5e corrporta a derisidade populacimal nos 

subdistritos de São Paulo. Para tanto, elaborou-se a Tabela 18, cnde oc:nstam 

as populações dos subdistri tos , suas respectivas áreas e a densidade p:Jpula -

cimal . 

. _ ~ .. 
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Tabela 18. Densidade ;populacional - São Paulo - 1974. 

-

Subdistri to População . k:ea Densidade 

(hab.) 1<m2 . Populacional 
hab I km2 

., 
' sé 9.493 1,12 8.476 

Brás 60.249 3,98 15.138 

~ 37.897 3,99 9.498 

Liberdade 90.477 2 '70 33.510 

Bela Vista 70.852 2,30 30.850 

Consolação 75.781 3,84 19.735 
! 

Sta. Efigênia 46.532 2,50 18.613 

Pari 33.451 2,75 12.164 

Belenzinho 56.111 5,50 10.202 

Alto da M:xi:::a 154.590 9,83 - 15.726 

Carrbuci 54.752 3, 72 14.718 

Aclimação 39.522 2,81 ll~.065 
., 

v. Mariana .. 92.734 9,36 9.907 

J. Paulista 105.360 7,49 14.067 

Cerq. césar 52.365 2,16 24.243 

-

Sta. eecíua. 79.10~ 2,71 29.189 

Bom Retiro 28.478 2,48 11.483 

V. Guilhenre 89.753 7,23 12.414 

segue 
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t' ccn muélÇao 

~ubdistri to População &e a Densidade 

(hab.) km2 Populacicnal 
I hab I l<rn2 

---
v. Maria 134.437 11,19 12.014. 

Tatuapê 300.455 -25,82 11.637 
-, 

v. Form::sa 112.291 8, 72 12.877 

v. Prudente 433.808 31,76 13.659 

Ipiranga 195.524 16,35 11.959 

Saúde 279.212 21,48 12.999 

Indianópolis 84.447 7,84 10.771 

Jaroim Anérica 57.297 5,64 10-.159 

Pinheiros 51.030 5,01 10.186 

V. Madalena 38.550 4,81 8.015 
' 

Perdizes 114.447 8,80 13.005 

Ban-a FUnda 32.704 2,53 12.926 

Casa Vente 114.480 7,11 16.101 

Santana 239.635 34,07 7.034 

'fucuruvi 429.377 89,07 4.821 

Cangalha_ 71.144 9,11 7.809 -

Fenha 159.460 11,60 13.747 

segue 
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\ ccntmuaçao 

Subdi.stri to População &e a Densidade 

(hab.) km2 Populacicnal 
hab I km2 

v. Mati1de 183.187 '21,17 '-8.653 

Jabaquara 242.113 21,96 11.025 
-

Ibirapuera 158.061 28,25 5.595 

Butantã 194.569 53,86 3.612 

Lapa 140.730 21,84 6.444 

Limão 81.898 6,15 13.317 

Cachoeirinha 35.718 2,55 14.007 

Santo PJnaro 479.059 94,56 5.066 

V. Jaguara 61.516 8,46 7.271 

Piri.tuba 124.046 23,39 5,303 

N. Sra. do 6 174.582 11,85 I 14.733 

Brasilândia 123.598 19,48 6.345 

Socorro 214.810 151,10 1.422 

-- _,.;.. 

:.:, 
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Uma vez calrulada a densidade populacimal , pode.-se verificar o::mo 

a nesma se carrporta à nedida que se afasta do centro da cidade. Para isto 
' 

fez-se necessário classificar- os subdistri tos em quatro regiões: norO:_, sul , 

leste e oeste. Por ca1Seguinte, estipulou-se que cs subdistritos que se ene<:!!. 

tram entre os eixos canliais norueste e nordeàte pertencem ~ região norte , os 

que ficam entre cs eixoo sudoeste e sudeste à região sul etc. Procurando aten 

der a este propÔs i to, foi ccnstruída a Tabela 19. 

TABElA 19. Classificação doo subdistritos por região 

Pegião Subdistri to 

· Brás , Moôca, Alto da Moóca, Belenzinho, V. Maria, Tatuapê, V. Pru 
leste 

dente, V. Fornosa, Penha, Cangaíba, V. Matilde, 

~------+-----------------------------------------------------------------; 

Oeste 

Norte 

Sta~ CeCÍlia, Consolação, Bela Vista, Cerq, césar, Jardim .Anérica, 

Pinheiros , V. Madalena, Perdizes , Lapa, Butantã, V. J aguara, Piri

tuba, N. Sra. do 6. 

Sta. Efigênia, Bom Retiro, Pari, V. Guilhe:rne, TucurUvi, Santana , 

Casa Veràe, Limão, Brasilândia, Barra Funda, V. Cachoeirinha. 

Liberdade, Aclimação, Canbuci, V. Mariana, Jardim Paulista, Ibira-

Sul puera, Sto. Amaro, Socorro, SaÚde, Jabaquara, IndianÓpolis, Ipiran 

ga. 
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O passo inediato foi rredir a distância entre os subdistritos e o 

centro da cidade e projetá-la no eixo caroial ao qual pertence. teste m:xio,ob 

teve-se a distribuição deles de acordo cem os quatro eixos cardiais. Esta di.:ê_ 

tribuição permitiu elaborar gráficos que facilitamo estudo da densidade popu 

lacional (Figuras 13 e 14). 

Através dos gráficos , ccnstata-se que a teoria do gradiente de den- · 

sidade p:xle ser aplicada a São Paulo. A fim de atribuir a esta afirmação um 

caráter mais analítico, será definido pela fÕrnula de Clark as curvas que 

mais se adaptam a cada um destes gráficos. 

Clark em sua teoria dem:::mstrou que a densidade diminui à rredida que 

al...l!l'eJlta a distância do centro, segundo a fÕ:nrula que se segue: 

mele: 

y = densidace populacicnal 

-bx 
y =A e 

A = densidade do centro da cidade 

· e = ·ccnstante igual a 2 , 718 

b = taxa em que a densidade declina 

x = distância do centro da cidade 

Para manipular esta fÓrrru.la, no entanto, é preciso que se faça 

algumas transformações corno: 

• I 
l 
J 
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FIGURA 13. Gráfico de densidade populacional: eixo leste-oeste 
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··. 
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FIGURA 14. Gráfico de densidade populacional: eixo norte-sul 



1og y = 1og 

· bx 
1og y = log A - log e 

resultando 

y = A 

bx e 

1og y = log A - bx 1og e 

cem:> e :: 2,7183 

loge :: o ,4343' 

tem-Se finalnente .... l_lo_g_y_=_l_og_A_-_o_,_4_3_43 bx j 
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o valor de .fu a swer, densidade populacicnal do centro da cidade 

é igual a 8·~476 habitantes por km2 , ccnforne cs dados da Tabela 18. Este va

lor apresenta \.Dila distorção causada pelos .diversos tipos de instituições jurí 

dicas, aí ~aPa.s, ~que ocupam uma g:rende extensão de sua ha. Esta c:ir

etmStância faz cqm que a população assim distJ:dbUÍda apre~ente tm1a baixa den 

sidade. Diante da illpossibilidade de quantificar e cx:>:rrigir esta distorção, o 

valor de fu deverá ser estimado. 

Caoo se deduz pela fÔ:rm.ll.a, A é o pcnto de enccnt:ro da curva cx:>m o 
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eixo X· 

Pode-se, então, a partir dos gráficos apresentados, estimar o valor 

provável de A para cada região •. 

DENSIDADE POPULACIONAL (hot.l I tcm2 ) 

' 

/ A pr011Ó11e1 

' . .... ... . . ' ... .... . ..... _ .. . -

reste JIDdo' detenninou-se para o 

Eixo leste Al = 15. 000 hab/km2 

Eixo oeste Ao = 30. 000 hab/km2 

Eixo norte ~ = 22~'500 hab/km2 

E~osul As = 30 . 000 hab/km2 

Pode-se a seguir calcular cs respectivos 1ogarÍtJros: 

log '\ = 1og 15.000 = 4,1761 

log 'h • 1og 22.500 = 4,3521 

log A0 ~· 30.000 4,4771 log = 
'"' 

' í, 
I 

' \ 
\ 
i 
! 
I 
I 

) 
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\ 
substituindo estes va.l.ores na fônm.üa já tJ:Iansfonnada, tem-se: 

Eixo lAs te : 

1og y = 1og A - O ,4343 bx 

' .. 

llog y = 4,1761 - o ,4343 bx 1. 

Eixo Norte: 

j1og y = 4,3521 - O ,4343 bx I 

Eixo Oeste e Eixo Sul: 

j1og y = 4,4771 - O ,4343 bx I 

Dando-se valores arbitrários a Q, taxa em que a densidade decli -

na, obtém-se para cada fÓnnula uma família de curvas. Tendo em vista que os 

cálculos destas em nada ccntri.bui para este estudo, serão apresenta(jas saren

. te algwnas das curvas. Estas, quando sobrepostas aos gráficos de densidades 

populaci<nais , penni tem determinar a rurva que mais se adapta aos pmtos ne 

1es dem.arca.dos (Figuras 15 e 16). 

Os valores de !2 que de.nalStraram maiores adequações são apresenta 

dos na Tabela 20, bem oono a fÓiliD.lla. final resultante de todas as substitui

ções havidas. 
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TABElA 20. Densidade populacicnal: fórm.üa de Clariq ajusta:ia ~ regiões 

!2 
- .. 

Região Taxa em que a densidade declina FÓimlla par Região 

leste o ,02 y = 15.000 X 2,7183-0,02x 

Oeste o ,16 y : 30.000 X 2,7183-0,lSX 

Norte o ,12 y : 22.500 X 2, 7183-0 ,l2X 

Sul 0,17 y = 30.000 X 2,7183 -O,l7X 

Para auxiliar o estudo das densidades., Qe ~ooroo can o que foi esta-

belecido no mício c:b capÍtulo, serão utiliza:ios agora os níveis ideais de 

- h:ea Central 

- Área de intenso 

desenvolvi.nento 

• kea periférica 

2 300 hab. por hectare ou 30.000 hab/km 

150 hab. por hectare ou 15.000 hab/km2 

. 2 
75 hab. por hectare ou 7. 500 hab/kní 

Entende-se por nível ideal aquele que, quando ultrapassado, aprese:!l 

ta um excesso de habitantes. Trata-se, pois , de um nível de saturação. 

Para efeito deste estudo, oc:rrpreende-se a::mo área central a que 

circunvizinha o suÍx:listri to da sé; caro área periférica aquela que se. si tua 

no per.lnetro externo do município de São Paulo; e, finalmente, caro área de 
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intenso desenvolvi.nento a situada entre as duas anteriores. A Tabela 21 que 

se segue permite averiguar a cla!:::isificação dessas áreas com seus respectivos 

subdistri tos. 

TABElA 21. Cla~:;sificação dos subdistritos por área 

Classificação 

k>ea 
Central 

kea 

Periférica 

kea de 

Intenso 

Iesenvol 

virrento 

Subdistrito 

Li.beroade, Bela Vista, Consolação, Santa CecÍlia, Sta. 

Efigênia, Brás e M::>óca. 

Cangaíba, Penha, V. Matilde, J abaquara, Socorro, Butantã 

V. J aguare, Piri tuba, V. Brasilândia, TuCLhvuvi, Cacheei-

rinha. 

Carrbuci, Aclimação, V. Mariana, J. Paulista, Ipiranga . , . 

SaÚde, IndianÕpolis, Ibirapuera, Sto. Amaro, La.pa,Pinhei 

ros , N. Sra. do 6, J. An:érica, V. M.adalena, Perdizes , Cer 

queira césar, Bom Retiro, Barra Funda, Casa Verde, Santa 

na, Pari, V. Guilherne, V. Maria, Belenzinho, Tatuapé 
' 

V. Formosa, Alto da MoÓca, V. Prudente. 

Os subdistritos assim clàssificados, juntarrente com as curvas que 

mais se adaptaram aos pcntos dos gráficos de densidades populacicnais, servi-

... 

I 
i ll 
! I 
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. rem para elaborar novos gráficos para cada região, Figures 17 e 18, possibili 

tar*> uma análise mais apr:inorada de tais densidades. 

REGIÃO LES'IE: UtilizandO""se do gráfico que corresponde a esta região, pode 
~ . '' 

ser observado que sua área central apreserita-se praticarrente cem a netade oo 

sua saturação populacimal., enquanto· que a periferia já se rostra totalrrente 

saturada. A· área de intenso desenvol vi.nento, por sua vez, dem::nstra que al 

guns subdistritos estão próximos de saturação, caro é o caso de Tatuapé, Vila 

Fo:rnosa, V. Maria, v. Prudente; e que tnn deles, Alto da Moóca, está totalnen-

te saturado. A baixa densidade apresentada pelos subdistri tos situados na 

área central,Brás, Moôca, justifica uma análise mais 'detalhada. Do pcnto de 

vista histórico, esta área, devido ã sua piUXirnidade oom o centro da cidade , 

foi uma das prineiras a 6erem habitadas. Isto significa dizer que seus terre

nos foram exaustivanente oonst:ru.ídos, sendo hoje quase que inpossível eno:n .:.. 

trar ternmos vazios. Tendo em vista que se caracterizam por uma baixa OOnsi

dada , é de se supor então que estes subdistri tos possuem um núrrero mri to gran · 

da de noradias vazias ou sub-utilizadas. Além disso, conprovou-se, no estudo 

do ln.dioe conposto nodificado, que esta· região está em deterioração. Este f a-

. . . - d (1) " . -to COJ.nCl.de oom a afl.Illlaçab e Jay For.rester : Muitas pessoas parecem nao . 

perceber que as áreas ·deterioradaS das nossas .cidades são áreas com excesso 

<E habitação. A eccnomi.a da área não ê capaz <E manter todas as habitações 

dispcníveis. Por causa do nível de nmda baixo, as pessoas aglareram-se em al 

gtDIIaS residências , abandonando outras que permanecem vazias e se deterioram." 
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· ..... ·- ' 

.FIGURA 17 ~ Gráfico de saturação populacíonal: eixo leste-oeste 
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FIGURA 18. Gráfico de saturação populacional: ·eixo norte-sul 
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'Pode-se então mferir que uma área amtral, quando apresenta baixa 

densidaà:, provavelnente-"].i-têw uma alta densidade , mas que, a cada dia que 

_passa, é diminuída até chegar ao pcnto de na;trar excesso de m::>radias e, · em 
. -

o::nseqUência, sinais de deterioração. A população passa a residir nas 
.. 
are as 

à: cesenvolvinento e de periferia, cx:noorren?o para ·o a~to substancial à: 

suas densidades, ou seja, a região cotiO um todo defme-se por uma população 

JTD.lÍto dispersa. Materna.ticanente, seguindo a fônrula de Clark, isto significa 

dizer que o valor de É para a região é pequeno. No caso da região leste, seu 

valor foi igual a O ,02. 

Do que foi exposto, o::nclui -se que, se uma determinada região ap~ 

.. 
sentar uma baixa densidade em sua área amtral e possuir um Q pequenó, 

sinal de que a nesna está deteriorada ou em vias de deterioração. 

sera 

I baixa densidade populacicnal na área amtraljt------, 

I E pequeno ft-------------J 

-
deterioração 

da área 

REGIÃO OES'IE: Sua área central está praticanente saturada; a área de intenso 

desenvolvi.nento apresenta-se aquém de sua saturação can exceção do subdistri

to de Cerque ira césar. 
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' Na periferia, os subdistritos do Butantã e Pinheiros encontrem-se 

mferior ao nível de sãtuiéÇão, ao passo que V. Ja.guara já alcançou seu nível 

ideal. O valor de b, igual a 0,16, é bem elevado em relação ao leste. 

REGIÃO NORIE: Apresenta, na sua ã:rea a:mtral, tDTia densidade relativanente 

baixa em relação a sua saturação. A área internediâria, bem com:::> a periférica, 

rrost:ram-se pn5ximas de saturação. O valor de E, igual a O , 12 , é inferior ao 

da região norte, porém, não tio pequeno quanto ao do leste; isto dá a enten-

der que esta região enoontra-se ITldis dispersa do que a norte, mas não tanto 

quanto a região leste. 

A expansão desta região, sendo favorecida pela .inplantação do ue 

tn3, faz oom ~ue a densidade em sua periferia cxntinue a a'l.l1Ie11tar, enquanto 

que ·em sua área a:mtral a tendência é diminuir. Isto equivale a dizer que o 

valor de b tende a uma diminuição. Assim, com uma bab<a densidade em sua área 

a:mtral e oom um b que tende a diminuir, pode-se prever que esta região a:m

tral em breve- apresentará_ sinais de deterioração. 

REGIAo SUL: r a que apresenta o maior valor para E (.O ,17). Sua área Central 

enccntra-se saturada, entretanto, a periferia e a área de desenvolvirrento es 

tão abaixo de sua saturação. 

Analisando estas 4 regiões , simll taneanente , em term:::JS de densidade 

/~' - .. 
,: 

1-~ 
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<E suas areas centrais e Q:)s valores de !2, tem~e: 

TABElA 22. Valores de b na área central 

Região b kea Central -

Leste 0,02 pouco saturada 

Oeste o ,16 saturada 

Norte 0,12 pouco saturada 

Sul 0,17 saturada 

Assim sendo, é de se esperar qte a àrea Central da cidade de são 

Paulo venha se deteriorar de acordo com a seqtlência: leste, norte, oeste e 

sul, isto ê, partmdo do leste no sentido anti -horário • 

.. 

• 

;, 

_, 
' .. 
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Se isto oc~r, passará a existir em tomo do centro da. cidade um 

anel representando os subdist:ritos deteriorados. Com tais características, es 

te anel assenelha-se mui to à zona 2 proposta por fu:rgess em sua teoria de cír 

culos ca1cênt:rioos. 

Mais precisam:mte, tem-se caracterizado dois círculos ccncêntricos: 

a zcna 1 cansti tuída pelo subdistri to da sé e ZOl'lC!;. 2 formada pelos da Y.oõca , 

Brãs, Sta. Cecília, C<nsolação, Bela Vista e Liberoa.de. De uns ternpc:s para cá 

a proc.'UI'a de terrenos para ccnstruçã.o de residências na ãrea perifêrica,pela 

classe alta, tem sido atnnentada. As preferências têm-se ccnoentrado nos lo-

cais pro.x:i.nos a Cotia, região oeste, da represa de Gua:rapiranga, região sul , 

em Arujã, região leste, e proxilro ao Horto florestal, região nOI'te. Se estas 

posições se consolidarem durante os prôxilros anos, obter-se-ã inclusive a ca 

racterização da zona 5 de Burguess . 

Historicarrente , a forma do tecido urbano em múltiplos círculos ccn 

centrioos antecede a do setor. Se O exposto atê aqui vier a OCO~!', ficará 

· evidenciado qúe , em São Paulo, a teoria do setor irã gerar a doo círculos ccn 

cêntrieos. 

!NDICE DE ALUQJEL 

O estudo do índice corrçosto rrodificado e da densidade populacimal 

fornece ao :investidor infornações de corro o tecido urbano se tem al teredo e ! 
í 

1 
f ' 
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de cx:m:> se enccntram as_ l:Egiôes em tenros de nível de saturaçâo populacicnal. 

Agora, por neio do índice de aluguel, ele poderá estudar a situação dos can -

pradores potenciais de residências em São Paulo .. 

Os dadcs usados na elaboração do índice de aluguel advêm da pesqui 

sa realizada pelo Instituto Gallup em 1972. Por esta pesquisa C:õteve-se o nú 

nero de danicílios por subdistrito e a porcentagem de im5veis alugaoos. O PI2. 

duto do cálculo dessas variáveis forneceu o núrrero de OOm:i.cÍlia; alugada; por 

subdistrito. Este riúrrero dividido pela área dos nesnos resultou a densidade 

do núr:rero de domicílios alugados, que, neste estudo, se ocnvencic:nou chamar 

de !ndice de Aluguel. 

Por ser quase inpossivel avaliar a variaç&, do núnero de danicílios 

alugados nestes dois Ül tim:::s anos , parte-se da idéiia de que este não sofreu 

grandes al teraç8es. Qualquer inprecisâo que possa advir de taL atitude é mini 

mizada pelo fato de que se adotou aqui a análise canparativa, isto é, o mírre

ro p:roprianente dito n8o é relevante para este estudo, mas sim a sua classi-

ficação perante os demais. A Tabela 23 possibilita ver, cem maiore5 

lhes, o processo usado para o cálculo deste índice. 

deta-

! 

I 
.,o; 



TABElA 23, !ndice de aluguel~ São Paulo - 1974 

Subdistri to N<? de Danicilios ' IJOOve1 N9 de Dani.CÍlios 
.. Estiuado Alugado Alugacbs 

(1) (2) (3) = (1) X (2) 

sé 

Brás 13.423 69 9.262 

MJÕca 8.749 37 3.237 

Liberdade 14.296 70 10.007 

Bela Vista 16.169 59 9.540 

Calsolação 15.337 45 6.902 

Sta. Efigênia 10.108 70 7.076 

Pari 7.101 59 4.190 

Be1enzinho 12.245 51 6.245 

Alto da Moóca 30.815 39 12.018 

Cambuci 12.372 . 48 5.939 

Acllinação 11.891 36 4.281 

•rl· .... ; '. 

kea 

(krr?) 

(4) 

1,12 

3,98 

3,99 

2,70 

2,30 

3,49 

2,50 

2,75 

5,50 

9,83 

3, 72 

2,81 

Densidade de lkiDi-
CÍlia~ ·Alugados em 
km2) 
(5) 

2.327 

811 

3.706 

4.148 

1.983 

2. 830 

1.524 

1.135 

1.223 

' 

1.597 

1.523 

segue 

; 

' 

--~ - ·--
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t" ccn muaçao 

Subd:ist:rJ..'to N9 ~ Dcrn:icílios % ·Im5ve1 N9 de Ibni.CÍlios Área Densidade de Dani-
Estimado /üugado Alugados O<Ji) . mJ·j os Alugados em 

krn2) 
I 

(1) (2) (3) = (1) X (2) (4) (5) 

'' 

v. Mariana 20.343 34 6.917 9,36 739 

J. Paulista 21.714 40 8.686 7,49 1.160 

Cerq. césar 11.128 43 4.785 2,16 2.215 
; 

1 

I 

Sta. CeCÍlia 17.709 49 8.677 2,71 3.202 

Bom Fetiru 6.494 62 4.026 2,48 1.623 

v. Guilherne 16.465 39 6.421 7,23 888 

v. Maria 26.421 47 12.418 11,19 1.110 
! 

Tatuapé 56.305 34 19.144 25,82 741. 

v. Forrrosa 2,1.292 35 7.452 8,72 855 

v. Prudente 74.659 31 23.144 31,76 729 

Ipiranga 39.048 48 18.743 16,35 1.146 

SaÚde 52.666. 35 18.433 21,48 858! 

Indianópo1is 17.247 34 5.864 7,84 748 

segue 

- ........ w ~ ...... ~ 
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,, 

Subdistrito 

Jardim .América 

Pinheiros 

V. Madalena 

Peroizes 

Barra Funda 

Casa Veroe 

Santana 

Tucuruvi 

Cangaiba 

Penha 

V. Mati1de 

Jabaquara 

.I Ibirapuera 

I Buté.tã -

N9 de n:mic!lios 
Estimado 

(1) 

ll.363 

9.521 

7.528 

23.512 

7.154 

20.923 

43.896 

73.247 

12.065 

29.674 

29.943 

40.442 

26.289 

36.281 

% móvel N9 de IXmi.c!lios 
Alugado Aluga.Ços 

(2) (3) = (1) X (2) 

50 S. 682 

35 3.332 

34 2.560 

1+7 11.051 

58 4.149 

34 7.114 

39 17.119 

30 21.974 

35 4.223 

39 11.573 

28 8.384 

30 12.133 

31 8.150 

30 10.884 

Área 
(km2) 

(4) 

5,64 

5 .,01 

4,81 

8,80 

2,53 

7,11 

34,07 

89,07 

9,11 

11,60 

21,17 

21,96 

28,25 

53,86 

em muaçco 

Densidade de Dan:i.-
CÍlios Alugados em 
.l<m2) 
(S) 

1.007 

665 

532 ' 
i 
'o -· 1.256 

1.640 

1.001 

502 

' 247 

464 

998 

396 

553 
: 

288 

202 

' 

segue 

~ 
(1'1 

. 00 



j; ··. 
-- cantmuaçao 

Subd.istrito N9 de Ibni.CÍ1ios \ Im5ve1 1 N9 de Danieíl.ios . &ea Densidcó! de n:ni.-
Estimado Alugado ! Alugados 

. (km2> CÍlios Alugados em 
km2) 

-- ~--··-

(1) .. (2) ( 3) : (1) X (2) (4) (5) 

Lapa 28.357 43 12.194 21,84 558 

.. -
13.514 33 4.460 6,15 725 L.l.JJla.O 

Cachoeir·:i.r~.~a 5.941 34 2.020 2,55 792 
I 

Santo Amaro 71.131 33 23.473 94,56 248 

v. Jaguara 11.278 29 3.271 8,46 387 

Pirituba 18.945 30 5.684 23,39 243 

N. Sra. do 6 27.479 32 8. 793 11,85 742 

Brasi1ândia 18.445 31 5.718 19,48 294 

Sooorn:> 32.810 35 11.484 151,10 76 

•., 
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,Partindo do masmo racioclnio jã aplicado ao !ndioe oc:JTpOSto rrodifi

cado, classificoo-se os ·sUDaiàtritos de 19 ao 489 lugar para depois subdividi 

_ lc:s em 4 quarrtis • EsteiS quartis caracterizados por oores ~~tes _são apre.

sentad6s na Tabela 24 e, a seguir, mapeados na Figura 19. 

TABElA 24. Distribuição dos quartis - fndice de aluguel - 1974. 

Quartil . Classificação t1ri.or Mmor Cor Representativa no 

Valor Valor Mapa 

1~ 19 ao 129 4.148 1.523 vernelho 

29 139 ao 249 1.256 855 amarelo 

39 259 ao 369 ... 811 532 azul 

49 379 ao 479 * 502 76 verde 

* O 489 distrito 5eria sé que, por falta de dados, foi exclUÍdo deste estudo. 

O 19 quartil, de aooroo . com o que se observa no mapa do índice de 
I 

aluguel, concentra-se em tomo do centro da cidade. O 29 quartil está distri-

.buído em tomo do 19, exceção feita ao subdistrito da Penha. O 39 e 49, por 
. . . . . . 

- -· . 

sua ve.Z, circUridam os dois. quartis anteriores. Pode-se, pois , afinnar que os 

quartis estão distribuídos em qua·tro c.írcul.os cmcêntricos senelhantes aos da 

Teoria de Burgess. 

Sendo o 19 círculo formado pelo 19 quartil, o 29 círculo pelo 29 e 
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assim por diante , fi~ _ _.=.':i9Emte que prúxino ao centro localizam-se as areas 

de maiores densidades, enquanto que na periferia as de rrenares densidades. n: 

duz-se, pois , que a densidade· de :Lmveis alugados diminui ã nedida que se a

f as ta do centro da cidade. Esta ccnclusão identifica.-se oom aquela proposta 

por Clarl< para as densidades populacicnais. Para dem:::nstrar este fato, a ~

plo do ocorrido oan a dens:l..dade populaciooal, elaborou-se gráficos para cada 

um dos eixos cardia.is (Figuras 20 e 21). 

A cada um destes gráficos poderá ser adaptada uma curva segundo a 

fôrnn.üa de Clarl<. Para tanto, de aoordo oom o neSJID raciocínio empregado an-

terio:rnente, será detenn:inado para mda eiY..o um. valor de fu reprerentando é!€E 

ra a densidade do número de domicÍlios alugados no centro. 

Eixo leste - ~ = 1.800 domiCÍlios alugados I km2 

Eixo oeste - A = 3.500 " " " o 

Eixo norte - A = 2.500 " " " n 

Eixo sul. - A = 2.500 " " " s 

Em seguida, calculando-se os logarÍ"tJ'ra) de cada região e dando valo 

res arl:>i trários a .1:2, cibtém-se para cada eixo \.ll1B. família de curvas. Estas s~ 

brepostas aos gráficos, Figuras 22 e 23, penni.tem determinar aquela que mais 

se adapta a cada eixo. 

A Tabela 25 mostra os resultados obtidos da adaptação dessas cur-

vas, bem caoo a fÓrm.lla final por região. 



SIJOOUTE $1JI,. 

I 

FIGURA 19. !nclice ·de aluguel - 1974 
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FIQJRA 20. Gráficos de densidade do número de danicílios. 
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TABELA 25. Densidade do nÚ!rero de danicílios alugados: fórnul.a ee 

ajustada âS~giões 

Região Taxa em que 
~ 

a densidade declina FÕrirula. por Fegião 

leste o ,08 y = 1.800 X 2,7183 ~,Q8 X 

Oeste 0,22 3.500 X 2,7183 -ü,22 X 
y = 

Norte 
2.500 X 2,7183 -ü,lg X 0,19 y = 

Sul 
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Clarl< 

A região leste, por possuir nenor valor 0:?. b CO , O 8), é a que se a

presenta mais dispersa, ou seja, a. diferença existente entre os subcli.stritos 

pn5x:inos ao oentn:> e cs da periferia é pequena. Isto quer dizer que, prÕxi.no 

ao centro, o núnero de domicflios alugados por 1<m2 é pouoo superior ao da ~ 

riferia. Já a.região oeste, cnde 12. é igual a O ,22:, .apresenta-se bem ccnoorrtr.e_ 

da, ou a.:inda, _ sua área central possui uma grande densidade que diminui rapida 

nente,à nedida que se afasta para a periferia. As regiões norte e sul, nas 

quais b é igual O , 19 , possuem características seneThantes à região oeste , po 

· ~' com rrenor intensidade. 

· Em síntese, demonstrou-se que o mdire oorrpcsto rrodificado apresen

ta uma se.rrelhança com a teoria do setor propcsta por Hoyt, enquanto que o ín

dice de aluguel assenellla1e oan a teoria dos c!rculos ooncêntriCXlS da Bur

guesa • Observou-se ainda que a fórmula de Clark é válida seja em tenros de 

. i 
'l 
' 
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• 
à:msid~ populacimal, seja em densidade do nú:rrero de danicílios al~ados. 

Pode-se, então, partindo destas considerações , carparar o índice de 

aluguel cano índice canpooto mxlificado e com a densidade populaçimal. 

COMPARAÇÃO ro !NDICE DE AI.lJGUEL COM O 1!NDICE COMPOSTO MODITICAOO - 1974: A 

estruturação <E um setor faz o:::m que os subd.istritos nele cmtidoo apresentem 

características semelhantes. Enquanto que as cfrculos cmcêntricos penni.tem 

d::>sezvar a variaÇão da densidade do núnero de dani.CÍlios alugados. Variação 

esta que engloba desde o 19 quartil, cnde predomina maior densidade, até o 49 

quartil cnre há menor densidade. 

A sobreposição de dois mapas assim elaborados permite averiguar co 

no varia a densidade de nUmero de domicÍlios alugados em um ccnjunto de sub -

distrito sene1hantes; Esta situação pode ser assim esquema1:izada , taiEl'ldo

se corno exemplo o setor formado pelo 19 quartil do índice composto modificado. 

11 OUARTIL. 
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\ Nota-se mais claramente par este esquema que o setor for.mado pelo 
-- ---... _, --

19 quartil irrter<:Epta todos os quartis do índice de aluguel. Este setor, por 

apresentar noradores qte possuem características sócio-eca:l&nicas seneThantes , 

tende a manter os ir1diVÍduos que, residindo em inóveis alugérlos, e~tão à pro-

cura de imóveis proprios. 

O 19 quart:il do índice de aluguel, que oorrespcnde ao 19 círculo 

cx:ncêntrico, é fonnado pelos subdistri tos que. apresentam o maior núrrero de 

domiCÍlios alugados por km2. Sendo assim, ~ga-se à dedução de que é próxi.no 

ao centrD que se enccntra a maior densidade de canpradores. Ora, se o mvesti 

dor está ca1stn1indo em detenninado local dentro de um setor, ser-ão nestes 

subdistritos e<ntÍgüos ao centro que deverá <xncentrar seus esforços de venda. 

O coofrcnto destes índices pode tanbém ser efetuado através de uma 

matriz. Uma vez que arrbos os índices foram classificados por quartis, JX>de-se 

cx:nfeccianar una tabela (Tabela 26), ande ccnstam os subdistritos e os quar 

tis aos quais pertencem. Nela os subdistri tos são distribUÍdos de acordo com 

os quartis do índice de aluguel e do índice oonposto m:xlificado. 
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TABElA 26. Carparaçào: !ndioe de. aluguel cem:> mdioe oonposto nodificado-
----·.- ~--· 

1974 .. 

·!ndioe !ndice Carp:sto ~ficado - 1974 

de 

Aluguel 
19 Quartil 29 Quartil 39 Quartil 49 Quartil 

Li.beroade Brás 

Bela Vista Pari 

Consolação Bom Petiro 

19 Sta. Efigênia Barra Funda 

Quartil Canbuci 

Aclimação 

Cerq. cêsar 

Sta. Cecília 

Jardim Paulis Alto da Moóca v. Maria -
ta Ipiranga v. Form:sa 

29 Jardim P»réri- Saúde Belenzinho 

Quartil . ca Casa Verde Penha 

Perclizes · V. Guilhenre 

segue 
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cartln\.1At"~ 

!ndice ----1ncü.ce Canposto t-bd:ificado - 1974 

cE 

Aluguel - 19 Quartil 29 Quartil 39 Quartil 49 ~il 

IndianÕpolis V. Mariana M:x3ca Lapa 
-

Pinheiros 'ratuapê 

V. Madalena v. Prudente 

39 Jabaquara 

Quartil Limão 

N. Sra. do 6 

Cadloeirinha 

. Thirapuera Santana 

Tucuruvi 

Cangaiba 

v. Matilde 

49 Butantã 

Quart:il - V. Jaguara 

Pirituba 

Brasilândia 

Sto. P»raro 

Socor.ro 
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•.Os subdistritos que aparecem na prineira linha e prineira COl'l.ll'lé! 

são aqueles que apresentàntõ ·ínaior índice de aluguel e o maior :índice ccrrpa;-

- to JICdif:i.cado, ou seja, são ~ueles que apreséntam o maior aàmsanento de PQ 

pulação, renda familiar, posse de carros e ce núriero de dani.CÍlios ãlugados • 

Portanto, pode-se afinnar que são nestes subdistritos -que estão cxnoentrados. 

o maior minero de possíveis COTipradores com as maiores rendas familiares por' 

t~2 Em . - • 
Nu • oposto a esta s1 tuaçao, a quarta Unha e a quarta coluna apresentam 

os subdistritos cnde existe o nenor n\Ím:!ro de danic!l.ios alugadcs com a ne 

nor renda familiar .por krn.2• 

Este tipo de aboroagen é nuito cayplexo, pois depende basicanente 

do estudo do segrrento de nercado em que o mvesttdor trabalha. Sua· avaliação 

cEnanda 1..Ml estudo mais aprofundaà:>, , fugindo à tênica fundanental desta tese 

que é enpreender l.Uil enfoque glcbalista do tecido uzbano. 

Posto isto, dá-se prosseguinento à anãl.ise carparativa do índice de 
' 

aluguel. 

COMPARAÇ}tp DO niDICE IE AUJQUEL <X>M A .DENSil}\l)E POPULACICNAL: Examinando os 

gráficos das densidades populacicnais , Figuras 17 e 18, pode-se estimar para 

cada uma das áreas, central, de intenso desenvolvinento e periférica, os valo 

res médios de suas densidades. Melhor explicando, a curva que representa a 

à:msidade populacional subdivide-se em três partes, correspatdendo cada uma. 

delas ãs áreas mencionadas. Examinando a parte da curva inserida na âréa oen 
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trel, estima-se o valor mêdio da densidade que se refere a esta área. Seguin

do o nesno raciocínio, a~-;r i a-se a nédia do número de ddniCÍlios alugados por . 

- km2 nas demais áreas. 

Desta fonra, tem-se por ~a a densidade .populacicnal e a do núrrero. 

de doodcfiios alugadoo. A di-vi.'SS:, destes núneros fomecm'g o núnero de habi 

tantes por danicílios alugados. 

canparaçao. 

·A Tabela 2 7 penni te averiguar nelhor esta 
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TABElA 2 7. Corrparação: índice de alpgue1 com densidade populacicnal 

~ Central Intenso Periferia I:esenvo1v:inento 
a:) 

-

leste 14.000 * -12.500 10.500 
I.SSo = 9,03 = 13,15 s~o = 21,00 500 

Oeste 2ta~~- = 10,20 
12.000 = 16,00 5.000 = 20,00 75~ 250 

Norte 20.500 9,53 12.500 = 13,15 5.000 = 12,50 2.I50 = ~so 400 

' 

Sul 26.500 = 12,04 12.000 = 15,00 3.000 = 10 ,o o 2.200 800 300 

* Densidade populacional 
Densidade do n9 de dcm.cr'J ios alugados -

hab 
dom. alug. 

----
_.,.- ' ';':"i_":&<.~~-·-:·::..-:~--
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Para tD'IIa nel.hor visua+ização, estes valores podem ser assim esqu~ 

tizados: 

NORTE 

OESTE 

SUL 

.Analisando os dados referentes à área central, nota-se que a região 

que apresentou o nenor valor foi a leste can 9,03 habitantes por dani.CÍlios 

alugados e o maior foi a sul can 12,04 habitantes por domiCÍlios alugados. Su 

pq-tdo que cada 4 ,5 habitantes reside em um oomicílio, a região leste apresen

ta uma casa propria para tma alugada, enquanto a região sul possui quase 

duas casas próprias para uma alugada. Ou seja, a área rentral da região leste 

apresenta o maior potencial de compradores ao passo que a região sul, o ne 

nor potencial. 
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Na área de intenso dese.1vol vim:mto, a região leste apresenta-se n.2, 
I 

vamente can o m:mor valor U3, 15) , pertencendo agora o maior à região oeste. 
. _.__..'(' ~-· 

~ na área periférica . que se encontra alguns resultados bem dÍspares 

da anterior. A região sul, can 10 habitantes 'por danicllio alugado, é seguida 

pela norte, oom 12,50, e fina.l.nente es_tâo quase niVelados a oeste, can 20 ,o o, 

e a leste, can 21,00. Em outras palavras, pcxie.-se dizer que a região sul tem 

praticarrente, uma casa propria para cada alugada, enquanto que existem na re 

gião leste quase quatro casas proprias para cada àlugada. 

O investidor que tem interesse em atuar na periferia da cidade de 

ve ver a região sul caoo anais promissora seguida de perto pela norte. 

COMENTmos DA LEI DO ZONEAMENI'O 

Ao longo deste capftulo, foi dem::>nstrado que o estudo do índice 

composto modificado, da densidade populacional e do índice de aluguel é funda 

nental para obter-se \.lln3. idéia do tecido urbano em seu conjunto. Viu-se tam 

bém que, se ao exame destas variâveis for acrescentada urna anâ.l.ise carparat.f. 

v a do índice de aluguel can as denais, os resultados deste estudo 

ser nuito nais significativos para o investidor. 

poderão 

Contudo, cabe ainda tecer algumas considera.çóes a respeito da legis 

lação que regulanenta o assunto. Trata-se da lei de zoneamento. Quando inter

pretada, constata-se sua evolução e sua :rrobilidade através do tempo, pois 
' 

. I 

. j 
I 
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como qualquer outra, ela representa a solução para as tendências e as necessi 

dades de um determinado nom:mto. 

Assim, a le.i do zoneanento tem sido conStantemente alterada·· desde 

a sua publicação quer por razões polfticas, qu~ por interesses de grupo; 

particulares. Estas al teraç8es têm sido de toda oniem: regiões residenciais 

tornaram-se CCJiereiais , os l:i:mites das regiões têm tido novas . -nodificações 

etc. A única parte que se nantêm razoavelnente constante lJ. a 

das oito zonas (descri tas no Capftulo IIl. 

classificação 

Por esta razão, este estudo, evitando perder sua validade, irá de 

. ter-se apenas na anâlise . do pouco que dela tem permmecido. 

kJ e.xarrdná-la, é poss! vel hierarquizar suas zonas, tendo em vista 

o propôs i to deste estudo. Percebe-se que ê ccm.un a todas elas- um3. taxa de 

ocupação e \.Dn coeficiente de aproveitarrento mâ.x:inos. Se por taxa de ocupação 

·for entendida a projeção da .constru.ç~o sobre o terreno e por coeficiente de 

aproveitanento o niinero que JIB.ll tipl:i:ca:lo pela área do terreno resulta a 

total a ser construída, será possível onienar estas zonas de acordO cem 

... 
are a 

sua 

.irrportância. Deste modo, pelas oito zonas estabelecidas pela lei, pode-se s~ 

lecionar as quatro de maior .interesse do ponto de vista residencial e por 

on:iem de nelhor aproveitammto do terreno.Pelo exposto, elaborou-se a Tabela 

28. 
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TABElA 2s. Classificação das zonas. 

Zonas Taxa de Ocupação do Coeficiente de Classificação 
Terreno Aprovei tanento 

.. 

5 o,a 3,5 19 lugar 

4 0,7 3,0 29 lugar 

3 0,5 2,5 39 lugar • 
2 0,5 1 49 lugar 

:C evidente que o investidor deverá também considerar cano critério 

de seleção aquelas áreas que apresentam a nelhor · canbinação das zonas cita-

das. 

Quando dispostas no na.pa da cidade de São Pa~lr:-, ()De...erva-se clara -

mente a predominância da zona 2. Pode-se, então, oonclu.ir que, tendo esta -o:> 

na oono pano de fundo, a Prefeitura fez a ch"stribuição das demais. 

A par destes terras . que centralizam o cap:ltulo, outrus pontos devem 

ser brevemmte abordadcs, a fim de rrostrar caro o reflexo de toda uma 
! 

de fatores e circunstâncias repei'CI.ltem na atuação do investidor. Este 

o ass\.D1to tratado a seguir pela microanâlise. 

MICROANÃLISE 

gama 
.. 

sera · 

Urna vez que o problema da escolha de tuna determinada área tenha si 



do resolvido, cabe ao investidor criar um planejanento de pesquisa para estu

dá-la. Este planejamsnto-sigirl.fica a organização das condições para a coleta 

e análise dos dados aí existentes, tendo cano principal propósito 

sobretudo o universo dos potenciais cooprad~s, procurando para tanto defi 

finir o perfil dos ccmpradores. Ieve ainda fazer parte deste planejanento · 

a análise das principais variáveis que atuam na decisão do carrprador. . Natu 

ralm:mte, cada uma dessas fases da pesquisa ~uer tun estudo espeCÍfico, o 

que será visto a seguir, mas é necessário não esquecer que estas se ccmpletam. 

PERFIL DOS COMPRAOORES EM POTENCIAL 

Já que a razão deste tópico é definir o perfil dos ~radares em 

potencial, torna-se necessário, procurando s:inplificar a exposição que. se se 

gue, subdividi -lo em duas etapas. Na- prineira será estudada a .interação do 

comprador em potencial cem o im5vel propriamente di to; na segunda examinar-s~ 

á o grau de satisfação do m::>rador para cem o local onde reside. 

lNI'ERAÇÃO COM O .lM6vEL: Ao se averiguar . caro se distribui o uni verso dos 

radores em um aglc:nerado urbano, nota-se que este se apresenta sob três situa 

ções, · a saber: 

- inóvel próprio 

- inóvel alugado 
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Cada tm1a destas três situações representa, por sua vez, um canjunto 

de m:::>radores com características próprias, o que leva a inferir que 

três conjuntos são nutuamente exclusivos • 

estes 

Para o ponto de vista deste estudo, é interessante capitaliz~e 

apenas sobre a análise dos dois pr.i.neiros, uma vez que o conjunto ~ rrorado -

res que residem em inóveis cedidos constitui tuna parcela nuito pequena do 

universo. 

T~ 1 .. • ..uu..Jve proprJ:o: O indivíduo que se encontra nesta categoria, ou :rrelhor, que 

é pl'Oprietário do inõvel em que reside, não é éonsiderado, em geral, um pot~ 

cial COJiprador. Todavia poderá atingir tal posição se estiver'~"..;, dependência 

de uma das situações descritas a seguir: 

;.. Inadequação de espaço: O inóvel nui tas vezes caracteriza-se por 

ser grande ou pequeno em terYIOS de ma e por apresentar insuficiência ou ~ 

~sso de dependências. Tais aspectos~ ocorrer concomitantenente, confo!_ 

rre se observa na Tabela 29. 
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TABELA 29. ~Inadequação de espaço ... características 
.... - --

~to à 
kea 

Quanto ao NÚnero de Dependências 

- ã:rea grande - n<? de dependências em excesso. 

- n<? de dependêncl.as insuficiente .• 

- a:rea pequena - n<? de dependências em excesso. 

- n<? de dependências :insuficiente . 

A título de exemplo cita-se o caso de uma residência que, 

seja grande em term::>s de área ,é pequena quanto ao ríúirero de dependências, ou 

seja, apesar de ter 200 m2 , deixa de satisfazer a família por possuir apenas 

dois dormitórios, quando esta necessita de tres. 

- Casarrento, união e separação: Urra família oom filhos prox:i.nos ao 

casamento apresenta em geral dllaS características favoráveis ao investidor:de 

·um lado, o indivíduo que está para se casar tende a carprar una residência; 

de outro, ao sair de sua antiga rroradia, pede deixá-la com excesso de depen -

ciências , oonc:orrendo deste m::xio para a inadequação de espaço. Si tuaçào serre 

lhante ocorre nos casos de viuvez e de uniào, isto é, um casamento não le gali 

zado. No que se_refere ã separação, supõe-se que um dos nembros seja obrigado 

a residir em outro i.mSvel, podendo surgir sinultanearrente, par•a aquele que 

permanece na noredia, o problema de inadequação de espaço, precisando também 

adquirir um outro im5vel. 

-. . -
:-., -- .... ~ .. 
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Peles ca:sos apresentados , conclui -se que tcxios sao, ctm ilai.or ou 
_ . .,..,__ .... __ .... 

nenor probabilidade, potencialm:mte canpradores. 

- Insatisfação cem o i.m5vel: Um ccrnprador pode não se enquadrar em 

nenhum dos itens vistos até agora. No entanto, pode. revelar-se potencial ccm

predor apenas por estar insatisfeito can :im5vel, seja por razões lÓgicas (fal 

ta de iluminação, aspecto da ccnstru.ção etc), seja por m:rtivos ilÓgicos (su 

perstições). 

-Desapropriação do i.nÕvel: Para ccntrolar a grande expansão da ci 

dade de São Paulo, surgiram planos tanto para a cidade, COII'O é o caso do PlJB, 

quanto para a área netropolitana, cono o FMDI. Estes planes visam suprir a 

cidade em tenros de nornas e diretrizes do uso do solo, dando a ela, .entre 

outros benefícios, áreas de recreação e vias de acesso, com vista a um :futuro 

prox:ino. Ora, para realizar tais nelhorarrentos a Prefeitura ou o Estado preci 

sam rm.ri.tas vezes desapropriar locais na área urbana. Enbora estas desapropr~ 

ções se realizem em tcxia a cidade, afetam principa.Jm:mte os m:>ractores das 

áreas mais densas. A nedida que estes devem scúr de suas residências e preci

sam adquirir outras, têm-se neles potenciais compradores. 

Para nelhor elucidar as situações apresentadas, resolveu-se esque

matizá-las em um diagrama em fonna. de árvore , cem::> o que segue: 

Condição 

ImÓvel próprio 

Estado de Natureza 

inadequação de espaço - ie 

casanento - c 

insatisfação com o .im3vel - ii 

desapropriação - d 
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Pelo exposto, ccnstata-se que as quatro variáveis possuem , em _._ .... .,..,.. --

maior ou ·nenor grau, urna relação com a família. Algumas independem totalnente 

e são, por este notivo, consideradas situações ex6genas; já outras apresentam 

algum relacicnamento e, por isso, sã:o denan:inadas endôgenas. A desapropriação 

(d) , seguindo esta· linha de raciocínio, pcxie ·ser classificada caro -exogena 

não-ccntrol.ável, pois não sofre nenhum poder de ação del.:ilierati vo por parte 

da família. A inadequação de espaço (ie) e o casanento (c) são endôgenas semi 

ccntrolâveis, enquanto a insatisfação cem o im5vel (ii) ê endÕgena cmtrolâ -

vel. 

A variável d, por ser e.xbgena não-controlável , ao ocorrer altera 

necessariamente o estado de natureza em que uma família se encmtra. Assim , 
citando um exemplo, se uma farnlli.a for desaprOpriada, terá que ir_para um o~ 

tro im5vel, seja ele proprio ou alugado. Esta necessidade nem sempre se evi 

dencia nas outras tres variáveis ' levando a deduzir que tod.:= ~ \JSzes que 

d se verifica a probabilidade de uma família ser potenciaJrrente carpradora é 

superior às demais. Este fato dá .a variável .2. um caráter prepcnderante. O es

quema subseqUente procura melhor elucidar esta situação, ou seja., 

Estados de Na~za Opções 

carprar 

desapropriação do im5vel próprio 

----------alugar 

enquanto que, por exemplo, 
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Quanto as outras três variáveis, corro são' mutuarrente exclusivas , é 

muito provável que ocorrem si.rrultan.eanente, isto g, inadequação de espaço PQ 
... 

de coincidir, ao nesrro tempo, com insatisfação pelo irróvel. "I:Bvido a isto, e 

possível caroiná-las entre si. .Assim, a variável ie conbinada canas remais 

resulta a seqüência: 

ie, c, ii 

IgualJrente E pode também ser cx:Jrnbinada cem outras , resultando: 

c, ie, ii 

Nota-se por este procedi.nento que estas canibinações são ccnstituí 

das por eleroontos que se repetem, variando apenas as posiç8es relativas das 

nesrnas. Porém, cono estas repetições ~ adicionam nada a este estudo, não 

serão aqui averiguadas. 

A Tabela 30 foi confeccionada para, dentre as diversas 

ções possíveis, demcnstrar aquelas não repeti ti v as. 

combina-
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TABElA 30~ c:ambiiláçôes não repetitivas das situações: ie, c, ii 

::s: Inadequação Casammto Insatisfaç?o can 
de Espaço o Im5vel .. 

i e c i i Canb: 

1 a O i e c i i 

1 a 1 ie, c c, ii -

la2 ie, c, i i - -

Quando uma família se identifica c:xxn qualquer uma das canbina 

ções apresentadas na 'r~ 30 , significa que é potenci.a.lnente canpradora. Po 

rên, aquela que chega a pcssuir o maior nÚJIEro de carbinações tem muito mais 

notivos para aquisição de um imóvel ou, em outras palavras, apresenta maior 

propensão à ccmpra. 12sta fonna, as diversas car[)inações poss!veis podem ser 

associadas a vários níveis de prupensão. Pode-se afi.nnar, pelo que foi 

visto: anterionzente, que a variável ;! por ser preponderante alcança o maior 

rú vel áe propensão. A fim de se dar \Dila idéia mais clara do raciocínio aqui 

enpregado, estas combinações juntamente can os níveis de prq>ensão ~ carpra 

foram reunidos em um diagrama em foxma de ârvore, confome é . dem:lnstrado na 

Figura 24. Nota-se aí, mais claramente, a preponderância de _9, pois e.sta va

riável pode alcançar qualquer nível desejado, superando todos os outros atin

gidos pelas diversas combinações possíveis apresentadas. 
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Há casos, porém, em que a variável d é nenos prepcnderante. Ao se 

examinar o prc:>aasso que__.&lmma ·com a desapropriação p!q)rianente dita, obser 

va-se que este dem3nda um longo período de tempo para sua ccncretização, pois 

vai desde a elaboração do projeto até o pagarrento da unidade desapropriada. 

Ap0s ser aprovado pelos órgãos co~tentes, _o indiv!duo tem ocnhecinento 

que será desap!q)riado em tun futuro pr>Ôx:illn. Caro âs vezes chega a levar 
... 

v a 

rios anos para tomar-se fato, esta situação de eJq>ectativa dá ao indiVÍduo, 

durante todo o perÍodo de espera, uma intranqUilidade e uma insegurança. Ad 

vêm disto um desejo de muda.J:., enbora não esteja :impelido a sair de i.nediato • 

Este novo enfoque dado ã desapropriação faz com que d tenha um caráter manos 

preponderante. 

Há ainda tun outro ângulo a ser observaà:>, ou seja, a i.nplantação 

deste projeto, exatarrente por cieTnoi'ar mui to tempo, toma-o ãs vezes obsoleto 

e, ao ser reexaminado, pode vir a não desapropriar a área antes prevista. 

Pelo que foi discutido anteriornente, infere-se que a desapropria

çao chega a alcançar dois extrem:>s: um superior que equivale à sua preponde -

rância; e um inferior à sua não oc0!"!'€ncia, muito embora tenha sido anterior-

nente planejada. 

Isto posto, devido à variedade de valores que d pode asst.Uni.r, e 

tendo em vista que este estudo procura ser genérico, d e as demais variáveis 

serão tratadas ení igualdade de oondições. 

Assim consideradas , estas quatro variáveis, analoganente ao racio-
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cínio anterior, pcxlem ser oombinadas. Procedendo de modo identico, dentre as 

diversas combinações, só serão apresentadas na 'I'abela 31 aquelas não repetiti 

vas e a. seguir serão esquema.tizadas em um diagrama em forma. de árvore, Figura 

25. 

TABELA 31. Combinações não repetitivas das situações: ie, c, ii, d. 

Situações - ! Insatisfação Desapropriação Inadequaçao 1 Casamento 
de Espaço can o ImÓvel 

~e c i i d 
Canbinações 

1 a O i e c ii I d 

ie, c c, ii .ii, dd 

1 a 1 ie, i i c, d -
~e, d I 

ie, c, i i c, ii, d 

1 a 2 ie, c, d - -
I 

ie, ii, d 

1 a 3 ie, c, ii, d - - -

. 
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Nesta ·Figura, observando-se a árvore, nota-se qtE sarente um de 

seus ranos chega ao 49 nfvel, ao passo que qua~ chegam até o 39 nível, seis 

até o 29 e, fmalnente, quatro até o 19. 

Caso o :investidor queira atribuir valores diferentes à desapropri~ 

çao, poderá fazê-lo tant>ém em tenros de níveis, exenplificando: pode-se dar 

a .2. maior illpcrtância fazendo can que a nesma alcanre d:i:retanente o segtmdo 

nível, ao passo que ie pennaneoe no prineiro nível, conforme se observa pelo 

esquema subseqflente. 

I .. ~L » 

I 

De m:xlo s~lhante, pode-se enq;>regar o rresno tipo de raciocínio P-ª 

ra as outras variáveis. 

Dando continuidade ao exane do universo dos ccrnpradores, será exa 

minado a seguir os residentes em i.nóveis alugados. 
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Im5vel alugado: Aqueles indivÍduos ou famílias que residem em im5veis al~ 

dos também estão sujei tos às quatro situações já citadas, isto é, inadequa -

ção de espaço, casamento, insatisfação com o i.rróvel e desapropriação.· 

Cc:nstata-se por este dia.grama que os ranos provenientes da situa

ção que correspande ao im5vel alugado apresentam-se serrpre em um n:Lvel supe

rior ao do .im5vel próprio, isto é, existe una. defasagem de um nível entre 

arrbos. Também neste caso se o investidor quiser atriJ)uir importâncias diferen 

tes_ entre o i.nóvel próprio e o alugado, po:ierá fazê-lo de m::xlo análogo ao 

que foi feito anteriornente, estabelecendo a seu cri têrio defasagens em m:rls 

de um rúvel. 

O residente em im5vel alugado, Cóno o do .imóvel pr8prio, possui 

também duas alternativas ao ser desapropriado. Ambas podem ser esquematiza -

das , conforne o que se segue: 
! 
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Estado de Natureza Opções 

comprar 

~ .. 
, _ olugar 

comprar 

ol~or 

Neste caso, nota-se que existem duas situações em que o indiVÍduo 

é comprador, mas é -lógico que a probabilidade de um residente em irrÓvel pró 

prio ad:iuirir um outro .im5vel é naior do que aquele que reside em um alugado, 

quando ambos estão sob desapropriação. Isto porque o primeiro ao ser desapro

priado recebe uma quantia em dinheiro e o segundo não • 

. · Para corrpletar o uni verso dos rroradores resta examinar a adequa -

çâo do indivÍduo com o ba.ir.ro em que reside. 

GRAU !E SATISFAÇÃO COM O BAIRRO (.2}: Quer residindo em im5vel próprio ou não, 

o rrorador pcxie estar insatisfeito com o bairro em que reside devido a uma sé 

rie de razões c::orro status, barulho, poluição etc, muito eJ'I'b?ra apresente \Jm3. 

adequação total cano seu im5vel. Esta insatisfação faz can que o indiVÍduo 

fique propenso a IIDJ.dar-se para outro bairro. Deste l'I"Odo, pode-se afirnar que 

o :indivÍduo insatisfeito com o bairro, residindo em im5vel próprio ou alugado, 

apresenta um nível de propensão superior ao que está satisfeito. Recorre1do -
·,.,·.lt.-, 

se novamente ao esquema em forma de árvore para explicar o e.x:pos~9 ;' Figura 

. ..... 
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27, nota-se que há uma defasagem entre o residente satisfeito e o insatisfei

to, pcxiendo ser de um ou mais níveis, cx:nforne o resultado dos dados coligi -

cbs ·pelo investidor. 

Através da verificação desta Última árvore, obse.rva.-se que exi.s -

tem agora alguns ranos que alcançararn o 69 nível, outros o 59 etc. Estes 
.. 

m 

veis permitem hie!\ID:luizar os o:::>npradores em tenros de propensão à carpra de 

im:5vei.s. 

Outra observação que pode ser inferida deste,:·diagrama é que, em 
.-.-

iguald~ de situações (ex.: i.nóvel alugado), aquele indivíduo que está insa

tisfeito cem o ba.irl"o é mais propenso à c.x:mpra. Por exemplo, sl.lpC(lha-se que 

uma residência é pcs ta à venda e aparecem dois cal'\Pr'adores, anbos residindo 

em i.nóveis alugados. A diferença entre eles, no entanto, é que o prirreiro no 

ra no nesno bairro e o segu:r:do em um outro vizinho a este. O segundo por es 

tar trocando de lugar almeja algo mais do que a casa em si; este algo mais 

pod~ significar status, sossego etc., ou seja, ele tenta identifi~se can 

a imagem que o lugar da nova residência The proporcionará. Em outras pala-

vras, pode-se dizer que o indiv::d..1o, quando pretende adquirir um ·i.m5vel, dá 

preferencia por detenn:inadcs locais que te!h~n cs requisitos procurados. Ao 

· encontni .. lo e :ao denonstrar-se satisfeito can ó .. local,a probabilic!ade de ven 

da do i.nóvel para este ccrnprador é grande. o mvestidor, tomando cmsciência 

desta Fituação, deve chamar atenção do C<::irprador por neio de uma sinalização 

oom set~, out-door etc,· atraindo-o ao seu plantão. 

.. 
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Finalrrente, se um determinado bairro demonstrar um alto grau de s~ 

tisfação, é de se esperar que os JIOI'adores dos ba.i.rros vizinhos sejam atraí 

dos para este, aumentando, pois, o seu potencial de caipradores. Por outn> la 

do' se acontecer o oposto' este bairro pe:rdere parte de seu potencial para 

os seus vizinhos. Em síntese, pode-se dizer que '0 ·grau de satisfação gera um 

aumento ou una diminuição dos potenciais coopradores do bairro. 

Todas as variáveis, que foram simbolizadas· nas árvores, podem ser 

obtidas através de tuna pesquisa de marcado realizada no subdistri to seleciona 

do. Deve ser lembrado éJ:lui, entretanto, que um subdistri to é oaipOS to por urna 

série de bain"'s. Assim, se a pesquisa for realizada no subdistrito, fornece 

rã dados dos b~ que o oonpÕeln. A análise carparativa destes bairros ind.i 

vidualrrente permitirá ao investidor selecionar um deles e.'!! fi ~ção do segrrento 

de marcado em que atua. 

Deve-se também na pesquisa levantar infonnações sobre qual era o 

bairro em que os noradores residiam anteriornente, pois se o atual ba.:i.rTo a

presentar um alto grau de satisfação, será no bair.ro cnde antes noravam que 

se pode localizar novos segrrentos carpradores. Ibde ainda ser pesquisado para 

ande irian,se mudassem do atual bair.ro. Se este, por acaso, apresentar um bai 



xo grau de satisfação. O investidor saberá onde localizar um próxino empreen-

cli.nento. 

Finalizando, pode-se afirmar que urná pesquisa de nercaoo efetuada 

em uma determinada área, levantando todos os dados apresentadoo nas árvores , 

penni te calcular por ba.i.r!u os OOl'l'Çradores em potencial. 

VPJUI..VEIS DE DECISÃO 

Uma vez determinado o potencial canprador de uma rerta região, de 

ve-se em seguida avaliar quantos destes provavelmente canprariam um determin~ 

do im5vel. 

Esta probabilidade de compra é função principalmente da oferta 

existente na região •. O carprador, visando a atender suas neressidades, sele 

cicna as ofertas existentes em função de urna série de aspectos: 

- aspectos eccnâmicos - preço, condições de pagamento, juros 

etc 

- aspectos de localização - ba.i.rro, rua, quarteirão etc 

- aspectos fÍSicos - n9 de imóveis à venda, n9 de dependên-

cias, área, tipo de c:.ca.bam:mto, cores 

etc 

- aspectos s imbÕlidos - irragem da incorporadora, do construtor 

etc • 

.-... ~-·- -~- - -.: .... - ... 
' - . .., .. 



~· 

198 

Isto posto, qualquer i.nóvel colocado à venda pode ser examinado de 

áoordo can estes quatro aspectos. Assim, a probabilidade de um canprador vir 

a adquirir. um detenninado wvel é dada pela di visão ande o. nUIIerador é fun

ção à= todos os aspectos do empreend.:inl:mto em estudo e o denaninador é função 

destes nesnos aspectos, sô que agora do universo· de ofertas da região ( 3) , ou 

seja: 

fl.mção dos aspectos (ecx:môrnicos, localização, fÍsicos, 

p = do im5vel i · 
n 

simbÓlicos) 

~ função dos aspectos (econômicos, localização, . físicos, simbÔli -

L cos) do :i.m5vel á: 
i=l 

Sendo: p = probabilidade de um conprador vir a adquirir o inÓvel j 

n = número de im5veis à venda na região 

~. extremanente complexo o cálculo desta p:robabilidade ( 4) , tendo em 

vista que. os aspectos abrangem UI1B série de variáveis que são representadas 

por unidades totalmente diferentes: os econõrnioos podem ap~cer em forma de 

cruzeiros, os físicos em term::s de núrrero de dormitórios etc., os simbÓlicos 

representadOs· pela imagem da construtora etc. 

Caro estas unidades não podem ser somadas , diminuídas e assim por 

diante, este estudo propõe que as nesmas sejam transformadas em term:>s de 

utilidade (S). Para tanto, o investidor deve pesquisar junto a recentes conpr~ 

dores qual a utilidade que cada uma dessas variáveis tem para os nesnos. Des 
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te r:ooo, pode-se transfonnar> estes aspectos em utís ( tmidade de utilidade) e 

poderão, por conseguinte , serem divididos , senados etc. 

Trata-se de urna pesquisa difícil de ser realizada, cujos resulta

dos devem ser testados com freqüência~ Al.én disto, dependendo do nível sócio

econômico de cada entrevistado, estas variáveis apresentam utilidades difere:! 

tes, portanto, esta pesquisa deve ser realizada em grupos nais honogmeos pos 

síveis, a fim de se obter o mâxirro de fidelidade nos seus resultados • 

. Deve-se lembrar também que esta probabilidade, por ser função da 

oferta, é nuito dinâmica, isto é, se nodifica sempre que a concorrência se 

altera. Tendo em vista este fato, para qualquer estudo, deve-se incorrer em 

um er.ro ccnsciente, e adrni tir que em um determ:i.nado intervalo de tempo, por 

exemplo de 6 neses, a nesna permanece quase que inalterada. 

Existe, porém, um rrodo nais simples de calcular E ainda qu: incan-

pleto. Primeiranente, deve-se levantar as ofertas existentes no nercado, o 

que podere ser efetuado por neio de jornal ou de pesquisa na região. Em segui 

da, selecicna-se aquelas que apresentam algt.nnas senelhanças cano imóvel a 

ser vendido. A divisã'?, do número dos im5veis postos à venda pelo número total 
. .'•. 

dos im5veiS à v~dá, dá oono resul tacb o valor de ,2.• Esta forma de se calcu -

lar E é inc:mpleta, pois somente um dos aspectos é analisado, deixando de exa 

minar os demais. 

Uma vez definido E_, o seu produto com os potenciais de éonpradores 

C, já estimado anteriornente, resulta a expectativa de venda, ou seja: 
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E = p • C 

sendo 

E - expectativa de venda 

p = probabilidade de um · corrprador .vir a . adquirir um im5vel . j 

C = potenciais compradores 

· . 
-.,: ·- . 

. ·. ~··· 

~- . -- - ~:~-- - . - .· __ ·~!: . ... .: .-
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NorAS - CAP!TULo III 

1. Jey IORRESTER, &'ysterns Analysis as a Tool for Urban Plarming, em IEE Trans 

actioos cn systens science and cybemetics, vol. ssc 6 , n9 4 , outubro 
' 

1970. 

2 • Todo o estudo até o presente morrento foi realizado can vistas ao subdistri 

to, o qual é formado por ba.irros. Porém, cano normalmente um ind.i vÍduo se 

identifica com o ba.i.r.ro e não com o subdistri.to, o gr'au de satisfação aqui 

mencionado refere-se ao ·-bairro. 

3. O que está sendo expcsto tem cono pente de partida a fÓrnul.a proposta por 

David L. Huff, para,a determinação da área de cx:mércio.Para maiores deta-

lhes , ccnfira sua obra I:efinmg and Estima.ting Trading krea, 

GIST, .Managem:mt per:spectives jn Retailin&, N.Y., Willey, 1971. 

em Rcnald 

4. Para um estudo detalhado da função utilizada ver Wilhiam A. SPURR e Olar 

les P. BCN.INI, Statistical .Analysis for Business Decisicns, New York, Ri

chard D. I:rwin, Inc. 1967. 

5. Phillip Kotler, em seu livro Marl<eting Lecisims Making: A Model Building 

Approach (New York, Holt, Rinehart and Wmstm, Iric., 1971), apresenta urna 

adpatc:ção da fÓrm.lla de Huff, enriqueo:mdo a nesma oom dados utilizados 

por Applebaum para a delimitação de urna án;a oo carérci.o. A fÓrmila foi 

expandida,adicimando fatores caro segue: 



rode: 

P· .= 
~J 

s:"l I •• A2 A .. .>t3 /D. _A4 p. _AS 
J ~] ~J 1] 1] 

p. . = probabilidade de um ccnsumidor na área i: vir a o:>mprar 
~J 

um particular local i 

sj = área do centro varejista <b local i 

em 

I.. = mdice que reflete a imagem do centro varejista para o ccns~ 
~] 

midor da área i 

A. • = mdioe qU3 reflete a acessibilidade do cen"t::n:> j para o ccnsu 
~] 

rnidor da área i 

D .. = distância ou ~o gasto entre o local j e o ccnsumidor da 
1] .. . 

area ~ 

Pij = nível de preço do centro varejista i para o ccnsumidor da á 

reai. 

f.. = parânetros sensitiva:; • 

Nota-se que o m.urerador desta fÓrmula é cansti tuído por pl'Qduta:; e_ 

di visões. Fmpregando raciocínio serelhante, este estudo sugere a seguinte 

fÓrmula: 

P. C. J. 1. D. I. 
p = .J J J ] J J 

n 

"')" P. C. J. 1. D. S. fu- 111111 

- ., -~~-·~ --~:- ~-~:· ~--.-:·._: .. ~~---r ~ ... -~~ ~:~ 

·-- .. _, ~- -"- . ~ -::~:-t._·, :-~ 

:! 
l 
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Sendo as variáveis índices que refletem respec"tivanente 

P j = preço do im5vel j _ 

cj = ccndições de paga;lEnto do im5vel i 
J j = Juros a serem pagos no ~o de financiazento do im5vel l 
lj · = localização do im5vel l 
D j = núnero de dependências do im5vel j_ 

I j = imagem do incorporador do i.nóvel· · j 

n = nilnero de irróveis à venda na região 
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Não foi utilizada a variável À pois, na canpre de im5veis, o f a 

tor distância é nenos sensível do que na carpra de bens duráveis ou semi -

durtáveis, cono acontece no sistema varejista. No processo de oonpra vare -

jista existe a característica de treijUência e de níveis de preço que~ 

te Rerem estimados can mrl.s precisao os expoentes de seru:;i -t-i ,_tidade. 

Pa:ra um tratanento a:t'l'pleto deste assunto ver D. L. HUFF, Defi.ft 

.ing and Estimating Trading Area, op. cit .. 
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CONCLUSÃO 

: Este estudo, cujo canpo de interesse é o marl<eting ind>iliârio, e~ 

preende uma análise espeCÍfica dos fatores relacicnados à polÍtica e às re

gras nonnativas para invest.inentos em i.m5veis residenciais na área urbana de 

S~ Paulo. 

Can base nesta estrutura de referência,· é elaborado um instnmen

tal da a1álise que pcssibilita ao investidor i.m:>biliârio agir de fo:nna mais 

precisa quanto a suas decisões de invest.inento nesta área. Para atingir este 

objetivo, a problemática nercadolÓgica é investigada nediante cmtribuições 

das teorias espaciais de urbanisJIO. 

A estrutttr>a cmreitual e teórica esquematizada para obter esta in 

vestigação deve ser assim sintetiza::ia. 

A teoria pode determinar as áreas em que a pesquisa tende a ser 

produtiva, bem como sumari.ar cs resultados de vãrics estudos específicos. En 

tretanto, são os resultados da pesquisa que põem em prática as teorias exis -

tentes e. esclarerem os cx:nceitos teóricos. ~ por rreio das pesquisas que se ~ 

pliam as form..ll.ações teóricas ou geram-se novas teorias. Na ve~, toda es 

ta refle~ pode ser sintetizada em um sistema de real.inentação onde a pesqui 
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sa est:imulada por cmsiderações teóricas chega a propor novas teorias que,por 

sua vez, ccnduzem a novas pesquisas e assim por diante. 

Porém, cono este é um tema que se exPande em mÍltiplas c:linensões, 

cabe apenas ressaltar, para efeito deste estudo, que os resultados isoladcs 

das ccntcibuições devem ser relacimados às formulações teóricas, fazendo des 

tas instrurrentcs para se c:bter uma análise mais pad:rcnizada. 

IX:s vários pcntos abordadcs até aqui, ccnclui -se que uma das infe

rências, que podem ser obtidas , é a que se refere a:>· p~sso ce cmtribuição 

reCÍproco que envolve teoria e pesquisa. 

Foi tendo em JIEilte esta forma de proceder que se dlegou a algum3s 

das ccnclusões que rrereoem mais uma. vez serem retanadas. 

Procurando-se, pela macroanâlise, demcnstrar a viabilidade de um 

estudo no sentido de fornecer uma idéia geral do tecido urbano, sc:b o pente 

de vista im:;biliâr-.io, pode-se avaliar em qce rredida as teorias espaciais tor 

naram-se vál.i.das. 

A teoria de Hc:yt explica parci.alJiente a torna do tecido urt>ano de 

São Paulo, através do mapeanento do índice oaipcsto m::x:l.:ificado, ou seja, da 

densidade da oportunicl.ac:E do neroado varejista. 

A teoria do grediente de densidade de Cl.ark, em sua oanprovação , 

penni te cbservar cano se oonporta a densidade populacicnal dos subdistri tos 

....... 
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de soluções que facilitem a investigaçã:::> nessa área, po::ie-se afinnar que um 

dos d:>jetivcs, que originaram este estudo, foi alcançado. r 

. Esta pesquisa, a:> nível em que se situa, acredita que será ba5e ~ 

ra a ca:rpreensão do tecido urbano, fornecendo subsidies ao investidor i.nobi -

liário. Espere-se ainda que não só seja aPlicacb'~ região de São Paulo, canó 

tanbém ãs outras áreas semilares, adaptando-se o rresno aos respectivos rreio 

anbientes. 
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de São Paulo â rredida que se afasta do centro da cidade. Esta teoria tanbém 

se evidencia para o cálculo do índice de aluguel. Este índice, que correspon

de à à3nsidade do número de oomi.CÍlics alugados, m::stra ainda, ao ser ma:pea 

do, tmJa analogia com a teoria dos circules cmcêntricos de Burguess. 

Advém deste tipo de aboroagem as ccndições para que o investidor 

selecime uma determi.'1ada área, de acordo com o segnento de nercado em que 

atua. 

Pela rnicroanálise, prucura-se fornecer elener:ttcs que levem a um 

exarre específico desta área. Ela propÕe, através de pesquisas de canp:>, que 

sejam levantadas as coodições de moradias, os estadcs de natureza dos seus ~ 

sidentes e que seja identificado o grau de satisfação destes com o 

resultando os potenciais compradores. 

bair:ro, 

Fina.lnente, por rreio de uma adaptação da fÓ%mlla de Huff, é propos 

to uma outra que possibilita calcular a probabilidade do carprador vir a ad-

qu.irir um determinado im5vel na área especificada pela macroanâlise. 

Errbora não se tenha tentado examinar o assmto sob todas as pers -

pectivas, pois cs limites de pesquisas interdisciplinares, COJro esta, são mui 

to arrplcs, acredita-se que tenham sido eliminados os cbstáculos que :inpediam 

o aparecinento de trabaJhos nesse sentido. 

Se, além disto, for possível cbter o interesse dos rrercadÓlogcs 

para a oomplexidade das situações que envolvem este canpo e para a fornulação 

! 
l 

I 
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