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Avaliação de impactos 
socioeconômicos das intervenções de 
mobilidade urbana ao longo do 
córrego Águas Espraiadas  
 

A pesquisa cujo relatório apresentamos a  seguir procura avaliar os impactos das novas infraestruturas de mobilidade 

urbana implantadas na região do córrego Águas Espraiadas sobre o preço da terra de uso residencial a elas próximos 
e seus efeitos sobre as famílias de baixa renda residentes.  

Uma das contribuições da pesquisa reside na forma como, a partir da combinação de instrumentos econômicos de 

análise, procura compreender as diferentes fases e estágios das intervenções das novas infraestruturas de mobilidade 
urbana na região das Águas Espraiadas e os  grandes projetos co -localizados. Esse conjunto de intervenções são 

entendidos como res ultantes de um específico processo de ocupação do solo urbano que responde a  uma 

determinada lógica de análise custo-benefício realizada pelos agentes participantes, ambas afetadas e ao mesmo 

tempo configurando uma dinâmica própria de interações nos espaços, que denominamos provisoriamente de 

dinâmica metropolitana. 

Para  viabilizar tal contribuição,  mostra-se necessário descrever os mecanismos de regulação urbana e captura de 

mais-valia urbana adotados na região, assim como se procura analisar o perfil dos  imóveis ofertados e compreender 

as  características socioeconômicas da região afetada, de tal forma que se possa inferir de que forma as intervenções 

e os  eventuais ganhos de mais-valia urbana eventualmente impuseram processos de gentrificação das famílias de 
ba ixa renda ao mesmo tempo que revitalizaram o uso do solo da região.  

A pesquisa utiliza referências teóricas da Economia Regional e Urbana para compreender a  dinâmica de ocupação do 

espaço e para analisar os efeitos sobre o bem-estar dos residentes diante dessas alterações utiliza a  abordagem das 
capacitações.  

Entre os  procedimentos há predomínio de abordagem quantitativa, utilizando bases secundárias oficiais. A análise 

descritiva é rea lizada a  parti r dos microdados da  componente amostral dos Censos  de 2000 e 2010, buscando 

estabelecer as principais características da região em análise, inserida no contexto da região metropolitana. Para a 

estimativa dos efeitos da Operação urbana, utilizam-se os dados referentes aos Lançamentos de Imóveis Residenciais 

na  Região Metropolitana de São Paulo, da  Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (EMBRAESP) que traz 

informações de localização, tipologia e preço dos imóveis lançados no mercado imobiliário formal de 1985 até o 
período atual. 

Há também uma análise qualitativa complementar a partir do levantamento de documentos em acervo de jornais, 

atas de audiências públicas na Prefeitura e na Câmara de Vereadores de São Paulo, a lém de pesquisa bibliográfica e 

levantamento fotográfico em campo. Esses elementos qualificam os resultados obtidos na metodologia quantitativa 

e permitem discuti-los à  luz da história e dos fatos reais envolvidos na ocupação, desocupação e reassentamento ao 
longo do córrego Águas Espraiadas. 
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Introdução  
 

A Operação Urbana Consorciada Águas Espraiadas (OUCAE) tem atraído a atenção de 

pesquisadores de distintas áreas de estudo, urbanistas, geógrafos, cientistas sociais etc. Parte 

no interesse se refere ao seu pioneirismo enquanto modelo de planejamento e gestão do espaço 

em áreas urbanas, implementada na maior região metropolitana do país. A atenção a ela 

dispensada decorre também das peculiaridades do próprio instrumento de intervenção que  

combina diferentes soluções para o gerenciamento do espaço. 

O adensamento dos estudos sobre este objeto, porém, carecem de tentativas multidisciplinares 

de compreensão do fenômeno que leva à própria necessidade de intervenções, havendo ainda 

lacunas no que se refere aos instrumentos econômicos de análise dos efeitos da intervenção 

urbanística. As ações previstas para a OUCAE ainda não foram finalizadas, mas já se verificam 

vários impactos que, todavia, não se pode afirmar que sejam inequivocamente associados à 

operação urbana em si. 

Nos últimos 25 anos a Região Metropolitana de São Paulo tem sido objeto de diversos projetos 

de intervenções estruturantes de mobilidade urbana, particularmente o município de São Paulo. 

Podem-se citar como exemplos as obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô, a construção 

das novas linhas 5-Lilás e 4-Amarela, o corredor Expresso Tiradentes, os novos corredores de 

ônibus (como das Avenidas Francisco Morato e Rebouças), a expansão da Avenida Faria Lima, o 

complexo viário Maria Maluf, o Rodoanel Metropolitano, as novas linhas da CPTM em direção a 

Guarulhos e mais recentemente as ciclovias.  

Nesse contexto de intervenções afetando a mobilidade e a acessibilidade para o conjunto da 

cidade, insere-se a implantação da Avenida Roberto Marinho às margens do córrego Águas 

Espraiadas, lugar anteriormente ocupado por grande assentamento precário no bairro do 

Brooklin e nas proximidades do novo centro de negócios, a Avenida Luís Carlos Berrini. 

Recentemente, sobre a nova avenida, iniciou-se a implantação de um monotrilho, a Linha-Ouro 

do Metrô.  

A alteração da acessibilidade muda os custos de deslocamento em termos de tempo ou de 

despesas monetárias e isso altera o preço do solo urbano ao longo da área de influência mais 

imediata da nova infraestrutura de mobilidade (efeitos locais). São efeitos indiretos e muitas 

vezes não intencionais. Eles são expressão da configuração espacial da cidade, que reflete a 

interação entre uso e ocupação do solo, infraestruturas e forma urbana e fluxos de pessoas e 

mercadorias. 

A pesquisa cujo relatório apresentamos a seguir procura avaliar os impactos das novas 

infraestruturas de mobilidade urbana implantadas na região do córrego Águas Espraiadas sobre 

o preço da terra de uso residencial a elas próximos e seus efeitos sobre as famílias de baixa 

renda residentes.  

Uma das contribuições da pesquisa reside na forma como, a partir da combinação de 

instrumentos econômicos de análise, procura compreender as diferentes fases e estágios das 

intervenções das novas infraestruturas de mobilidade urbana na região das Águas Espraiadas e 

os grandes projetos co-localizados. Esse conjunto de intervenções são entendidos como 

resultantes de um específico processo de ocupação do solo urbano que responde a uma 
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determinada lógica de análise custo-benefício realizada pelos agentes participantes, ambas 

afetadas e ao mesmo tempo configurando uma dinâmica própria de interações nos espaços, que 

denominamos provisoriamente de dinâmica metropolitana. 

Para viabilizar tal contribuição,  mostra-se necessário descrever os mecanismos de regulação 

urbana e captura de mais-valia urbana adotados na região, assim como se procura analisar o 

perfil dos imóveis ofertados e compreender as características socioeconômicas da região 

afetada, de tal forma que se possa inferir de que forma as intervenções e os eventuais ganhos 

de mais-valia urbana eventualmente impuseram processos de gentrificação das famílias de 

baixa renda ao mesmo tempo que revitalizaram o uso do solo da região.  

A pesquisa utiliza referências teóricas da Economia Regional e Urbana para compreender a 

dinâmica de ocupação do espaço e para analisar os efeitos sobre o bem-estar dos residentes 

diante dessas alterações utiliza a abordagem das capacitações.  

Entre os procedimentos há predomínio de abordagem quantitativa, utilizando bases secundárias 

oficiais. A análise descritiva é realizada a partir dos microdados da componente amostral dos 

Censos de 2000 e 2010, buscando estabelecer as principais características da região em análise, 

inserida no contexto da região metropolitana. Para a estimativa dos efeitos da Operação urbana, 

utilizam-se os dados referentes aos Lançamentos de Imóveis Residenciais na Região 

Metropolitana de São Paulo, da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (EMBRAESP) que 

traz informações de localização, tipologia e preço dos imóveis lançados no mercado imobiliário 

formal de 1985 até o período atual. 
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1. Considerações iniciais acerca do Espaço e da Liberdade 
 

Este capítulo procura descrever alguns dos principais elementos analíticos presentes nas teorias 

da economia urbana e na abordagem das capacitações que não apenas permitiram evidenciar a 

importância do espaço na análise econômica, mas que, tomadas em conjunto, permitiram 

considerar que a não apropriação equalitária do espaço público tende a reforçar situações de 

exclusão, de privações. Neste capítulo apresentam-se elementos de uma compreensão do 

espaço não apenas como variável exógena, mas como ele próprio objeto de estudo. 

Adicionalmente, a análise econômica aplicada ao espaço é considerada como importante 

ferramenta para a compreensão da dinâmica metropolitana que condiciona não apenas o 

desenho dos instrumentos de intervenção aqui analisados, mas a própria lógica de escolha do s 

residentes afetados por eles que, com oportunidades limitadas de escolha, se veem em 

situações de privações também em relação à apropriação do espaço. 

 

1.1. O espaço da economia ou a economia do espaço 
 

A noção de espaço para um economista é diferente de um geógrafo físico ou de um biólogo. O 

primeiro enxerga o espaço como um conjunto de manifestações físicas, como planícies, 

planaltos, montanhas etc., que respectivamente com latitude e longitude determinam uma 

combinação de relevo e clima que diferencia o espaço terrestre.  Já o biólogo vê o espaço em 

decorrência do relevo e do clima, como um sistema que combina determinadas espécies 

vegetais e animais, adaptadas evolucionariamente e que definem os diversos biomas terrestres. 

O economista, por seu turno, observa no espaço coisas não necessariamente tangíveis. Ele vê 

relações sociais, como as de produção, as de consumo, as de ação estatal (como tributação e 

planejamento) etc. Na verdade, a noção de espaço para o economista é abstrata, de modo que 

as fronteiras e o desenho espacial são determinados de acordo com as variáveis e os critérios 

econômicos enfocados. 

A questão do uso do solo analisada pela ótica econômica é quase tão antiga quanto a própria 
ciência econômica. Desde a obra de Adam Smith discute-se a importância das aglomerações 
urbanas, garantindo escala de mercado e, consequentemente, divisão de trabalho. O resultado 
seria a especialização das atividades e os respectivos ganhos de produtividade e a geração de 
excedentes (STULL, 1986). A terra urbana, por sua vez, reflete essa especialização no padrão de 
atividade que se desenvolve sobre a superfície geográfica, isto é, o uso do solo.  

A consideração espacial na economia, de modo bastante plausível e tangível, traz à tona um 
aspecto físico muito importante: o deslocamento de pessoas ou de produtos ou de informações 
dispende energia, seja pelo atrito, seja pela distância entre emissores e receptores. A implicação 
econômica disso é clara: mover-se no espaço acarreta custos. 

Neste capítulo, portanto, recuperamos o marco teórico principal que discute o uso do solo do 
ponto de vista da teoria econômica mainstream, de forma que, através da descrição da evolução 
teórica e dos métodos da economia regional e urbana se possa evidenciar as possibilidades 
analíticas desse conjunto de referências para a compreensão dos impactos de instrumentos de 
intervenção urbana tais quais os da Operação Urbana Consorciada Aguas Espraiadas. 
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Durante muitos anos, a “ciência regional”, conforme cunhou Walter Isard, foi relegada ao 
“subterrâneo dos heréticos”, ou seja, à heterodoxia. Dessa forma, as discussões, estudos e 
pesquisas feitas nessa área tiveram âmbito restrito no meio acadêmico, não chegando a ser 
abarcadas com seriedade pelo pensamento dominante. Como consequência, foram deixados de 
lado problemas como o estudo da localização da atividade econômica no espaço, tema 
absolutamente relevante na discussão das origens da concentração da atividade produtiva em 
determinadas regiões do país (a causa dos desequilíbrios regionais). Boa parte ostracismo se 
deveu a um problema referente à modelagem, afirma Krugman (1995).  

Assim como as antigas teorias de desenvolvimento econômico, a economia regional e urbana 
não havia conseguido, na concepção de Paul Krugman, criar um modelo sólido e coerente que 
explicitasse os seus principais resultados e insights e que removesse as suas incoerências 
internas. Desse modo, o mainstream econômico, cuja tendência era de modelagem crescente, 
caminhou por rotas distintas e afastadas da geografia econômica. A relativa ausência de rigor 
metodológico nos modelos originais, todavia, não subtrai o fato de que a economia regional e 
urbana tenha sido uma das primeiras áreas de pesquisa a buscar um modelo matemático para 
explicar a realidade. Desde seu pioneiro Von Thünen (1996), cuja obra data de 1826, quase 
contemporânea da obra do francês Cournot, surgiu uma tradição alemã que, ao assimilar a 
teoria da atração dos corpos (da física), permitiu gerar paralelos analíticos, na economia, para 
explicar os potenciais de mercado de cidades e regiões. 

A ausência de um ferramental adequado, porém, impediu o avanço desses modelos que 
acabavam por não evoluir além da análise positiva, não explicando, portanto, o porquê da 
concentração na atividade econômica. A concentração passava a ser considerada como um fato, 
dado, a partir da qual os modelos eram construídos. 

A existência da atividade econômica concentrada é fruto da presença de economias de escala 
na produção, economias de aglomeração e ambas associadas à existência de custos de 
transporte. Isto implica em dizer que a concentração espacial da produção seja explicada por 
retornos crescentes. A questão é que as ferramentas teóricas disponíveis até então: 
concorrência perfeita, equilíbrio geral da atividade com a hipótese de retornos constantes de 
escala, não davam conta de explicar, através da modelagem, os problemas ligados à distribuição 
da atividade econômica em termos geográficos.  

Somente a partir dos avanços teóricos ocorridos nos anos setenta, com a expansão da 
organização industrial e a criação de novos modelos capazes de lidar com os retornos crescentes 
é que novos ares tomaram conta da geografia econômica, ou mais especificamente, da 
economia regional.  Krugman (1995) aplica aos modelos tradicionais os diversos insights dos 
modelos de concorrência. Tal estratégia é bem-sucedida, resultando, em uma “Nova Geografia 
Econômica”, que se apresenta como uma tentativa de unir e conciliar os diversos modelos e 
teorias já, com o objetivo de explicar a razão da concentração da atividade produtiva no espaço 
– dessa forma construindo um corpo teórico sólido. 

Nesse sentido, a ocupação do espaço pela atividade econômica coloca duas questões seminais: 

a) por que as empresas e as famílias escolhem determinada região para se instalar; 

b) como tais escolhas interferem no (des) equilíbrio regional. 

O ponto inicial de qualquer teoria disposta a explicar os desequilíbrios regionais na distribuição 
da atividade e do desenvolvimento econômico é a análise sistemática das decisões empresariais 
que visam a obtenção da melhor localidade onde se instalar. Tais decisões visam minimizar os 
custos de transporte de matéria-prima e o preço final do produto até o mercado consumidor.  

A partir desse ponto de vista, as teorias associadas à localização espacial podem ser divididas 
em dois grandes grupos. No primeiro estão as teorias que se concentram na análise dos custos 
de transporte, não se preocupando com a questão da demanda do produto final, com a 
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interação das decisões locacionais de outras empresas e com os efeitos da escala de produção 
sobre a área de mercado. Essas teorias consideram o mercado consumidor puntiforme, de modo 
que os consumidores se concentram em pontos discretos do espaço geográfico. Um 
representante clássico de tais teorias é a abordagem de Alfred Weber.  

O segundo grupo de teorias, por outro lado, realça as condições de demanda e a 
interdependência locacional, não detendo maiores atenções sobre as condições de produção. 
Dessa forma, em oposição ao grupo anterior, consideram os consumidores dispersos em 
diversas áreas de mercado de tamanhos diversos. O principal representante desse grupo é 
August Lösch e sua teoria de localização. No segundo capítulo desse relatório apresentam-se 
maiores detalhamentos das teorias de localização que foram consideradas pertinentes para a 
análise do impacto das alterações de infraestrutura da OUCAE. Antes, porém, reservamos um 
item para buscar a compreensão dos efeitos indiretos das mudanças nas condições de 
acessibilidade e mobilidade sobre o bem-estar dos residentes, resgatando para isso argumentos 
associados à abordagem das capacitações. 

 

1.2. A escolha limitada: oportunidades e privações na abordagem das 

capacitações 
 

Amartya Sen e Martha Nussbaum são os representantes mais significativos da abordagem das 

capacitações, compartilhando referenciais teóricos e críticas ao utilitarismo, mas perseguindo 

objetivos distintos, o que os leva a diferentes temas de pesquisa, embora convergentes entre 

si, assim como próximos à pesquisa que se descreve neste relatório.  

 Nussbaum (2011) destaca a pertinência do uso do termo no plural como forma de enfatizar que 

os principais elementos da qualidade de vida das pessoas são plurais e qualitativamente 

distintos, tornando a pluralidade um dos elementos chave da abordagem das capacitações. A 

autora considera que a abordagem serve tanto aos propósitos de avaliar a qualidade de vida 

quanto ao de teorização sobre justiça social.  

Para Nussbaum (2011, pp.18-20), haveria ao menos cinco grandes características da abordagem. 

A primeira seria a de se considerar “cada pessoa com um fim”, não apenas no sentido de se 

identificar o bem-estar total ou médio disponível a cada um, mas ao se considerar também as 

oportunidades disponíveis a cada pessoa. Nesse sentido, a abordagem estaria “centrada nas 

escolhas ou na liberdade”, porém, não as escolhas teorizadas a partir de funções de utilidade 

marginal, tais como as apregoadas pela teoria econômica convencional. As escolhas deveriam 

ser possíveis a partir de um conjunto de oportunidades ou liberdades que devem ser garantidas 

ou promovidas, a partir de diferentes conquistas de capacidades (capability achievements) que 

são distintas entre as pessoas, não apenas na quantidade, mas também na qualidade, 

evidenciado que a abordagem é também “pluralista em relação a valores”. A abordagem 

também seria marcada pela sua preocupação com a “injustiça social e a desigualdade”, 

especialmente àquelas associadas à discriminação ou marginalização; o que levaria ao quinto 

ponto, que para Nussbaum é essencial: a decorrência lógica da aplicação da abordagem para 

análise da realidade social é a sua contrapartida em termos de políticas públicas, atribuindo aos 

governos “tarefas urgentes para a promoção da qualidade de vida para todas as pessoas”.  

Similarmente, para Sen (1980, 1992, 2000b), a principal característica da abordagem é seu foco 

na análise do que as pessoas são efetivamente capazes de fazer ou de ser. Estes possíveis “ser e 

fazer” (being and doing) são chamados de “funcionamentos” (functionings) e, tomados em 
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conjunto, são os atributos que tornam a vida valiosa. Para compreender a perspectiva das 

capacitações é necessário fazer uma distinção entre funcionamentos, realizações ( achieved 

functionings ou achievements) e capacitações (capabilities). Um exemplo particularmente 

esclarecedor de Sen é a comparação entre uma pessoa que está faminta e outra que está 

jejuando. Ambas se encontram na mesma situação em termos de funcionamentos na dimensão 

da nutrição, mas não apresentam as mesmas capabilities, posto que a primeira não tem escolha 

e a segunda sim. Como se discutirá nos próximos capítulos, o problema da mobilidade e da 

acessibilidade nas grandes metrópoles podem ser categorizados pela abordagem das 

capacitações. Parafraseando o exemplo de Sen, um morador do centro de São Paulo, que 

demora mais de uma hora para sair de seu domicílio e chegar ao trabalho, e outro morador de 

um município periférico, como Francisco Morato, que demora o mesmo tempo para se deslocar 

para o trabalho, encontram-se nas mesmas condições de funcionamentos, mas não apresentam 

as mesmas capabilities. Suas realizações (achieved functionings) são distintas, determinadas por 

diferentes realidades que não permitem as mesmas condições de escolha. 

Para Sen, assim como para Nussbaum, a justiça e o desenvolvimento devem ser concebidos a 

partir das oportunidades efetivas que cada um tem para agir e realizar atividades que queiram, 

de acordo com suas intenções do que se quer ser. A distinção entre realizações e capacitações 

é, portanto, a diferença entre o realizado e o efetivamente possível, ou seja, as conquistas de 

um lado e as liberdades ou opções válidas para se poder optar, de outro. (Sen, 1996; Robeyns, 

2005) 

Deste ponto de vista, viver pode ser visto como um jogo de funcionamentos inter-relacionados, 

e assim, as realizações das pessoas são vetores de seus funcionamentos. Os funcionamentos 

relevantes variam de acordo com necessidades elementares como adequada nutrição, bom 

estado de saúde, mortalidade prematura, ou realizações mais complexas, como ser feliz ou ter 

autorrespeito. A capacidade de realizar funcionamentos (capability to function ou oportunities), 

que representa as diversas combinações de funcionamentos que uma pessoa pode realizar, 

reflete a liberdade da pessoa em levar um tipo de vida ou outro (Sen, 1995; 1996). 

Apesar de Nussbaum (2011) sugerir que a abordagem das capacitações deva ser considerada 

como uma única abordagem, relativamente unificada para um conjunto amplo de questões 

envolvendo a qualidade de vida e a justiça social, ela identifica ao menos duas versões, 

decorrentes dos diferentes objetivos gerais perseguidos por ela e por Sen. Em sua versão, a 

abordagem das capacitações é utilizada na construção de uma teoria de justiça social, 

estabelecendo, portanto, um conjunto de direitos fundamentais em uma lista que ela denomina 

de Central Capabilities. Ainda segundo Nussbaum, a preocupação inicial de Sen era utilizar as 

capacitações como o espaço mais pertinente de comparação e de avaliação da qualidade de vida 

em parte, buscando contribuir para uma nova direção do debate de desenvolvimento. Em 

consequência dessa preocupação, Sen não chega a estabelecer uma lista de capacidades 

fundamentais, ou uma forma de contabilizar a justiça social, embora reconheça que algumas 

dimensões sejam essenciais, tais como a saúde e a educação1. 

Segundo Robeyns (2005, p. 94), a abordagem das capacitações não é uma teoria que explique a 

pobreza, a desigualdade ou o bem-estar, embora seja utilizada para avaliar diversos aspectos 

destes. É um amplo quadro normativo para a estimativa e a avaliação do bem-estar individual, 

dos arranjos sociais, do desenho das políticas e de propostas de mudança social. Salienta assim, 

                                                                 
1 Para uma discussão mais profunda da diferença entre estas versões, veja -se o quarto capítulo de 
Nussbaum (2011) “Fundamental Entitlements” 



11 
 

tal como Nussbaum, as várias possibilidades de utilização do conceito e sistematiza as diferenças 

entre Sen e Nussbaum da seguinte forma: Nussbaum estaria uti lizando a abordagem das 

capacitações dentro de uma perspectiva legal-moral-política, com o objetivo de estabelecer uma 

lista de “capacitações centrais” passíveis de serem incorporadas em todas as constituições 

(ROBEYNS, 2005, p.103). Seu trabalho2, portanto, mostra-se universalista, com pretensões mais 

pragmáticas que a abordagem de Sen. 

Ainda segundo Robeyns (2005), a questão inicial de Sen, “igualdade de que?” ( Sen, 1980), se 

encontra inserida na filosofia política liberal e se apresenta como um contraponto às concepções 

Rawlsianas de recursos ou utilidade. De tal feita, Sen desenvolve um trabalho empírico, aplicado 

sobre pobreza e miséria em países em desenvolvimento, discutindo a escolha social e o 

desenvolvimento. Nas palavras de Robeyns (2005, p.104), os trabalhos de Sen sob a perspectiva 

das capacitações mostram-se “mais sintonizados com aplicações empíricas quantitativas e com 

a medição”, fornecendo recursos interpretativos para alternativas de medidas para a qualidade 

de vida que permitam ampliar o debate do desenvolvimento humano. 

A opção pela abordagem das capacitações se justifica, além das características apontadas acima, 

pela compreensão de que a expansão da liberdade é tanto um meio quanto um fim para o 

desenvolvimento, pois as capacitações das pessoas dependem de disposições econômicas, 

sociais e políticas. Esta expansão deve ser dos diversos e inter-relacionados componentes da 

liberdade. O Estado não deve apenas fornecer programas, mas sim fortalecer e proteger as 

capacitações humanas (SEN, 2000b; NUSSBAUM e SEN, 1996). O desenvolvimento de um país, 

então, é considerado como um processo de eliminação de privações de liberdades, já que as 

liberdades e direitos desenvolvidos também contribuirão para o progresso econômico.  

A despeito das diferenças entre as versões apresentadas, admite-se a possibilidade de 

estabelecer uma medida de qualidade de vida a partir de indicadores de bem-estar, apoiada em 

Sen (1980, 1992, 2000b) e que, construída a partir da abordagem das capacitações, permita 

também parâmetros de avaliação suficientemente abrangentes para contribuir para a justiça 

social, aproximando-se também da concepção de Nussbaum (2004; 2011). 

Realizada a reflexão sobre o alcance e pertinência da abordagem de capacitações, resta 

estabelecer uma concepção suficientemente ampla para o bem-estar, capaz de abarcar as 

preocupações que norteiam esta pesquisa. Nas palavras do próprio Sen (2001, p.79), a “asserção 

é de que os funcionamentos são constitutivos do “estado” de uma pessoa, e uma avaliação do 

bem-estar tem que assumir a forma de uma apreciação desses elementos constituintes”.  

Considerando-se que as capacitações (capabilities) representam várias combinações de 

funcionamentos, compreendidos como sendo estados e ações (beings and doings), evidencia-se 

a importância da abordagem das capacitações para a proposição e análise de políticas de 

desenvolvimento social. Se os funcionamentos realizados constituem o bem-estar, então a 

capacidade para realizar funcionamentos será a liberdade do indivíduo, que pode ser entendida 

como sendo as oportunidades reais (ou substantivas), para obter bem-estar. A outra relevância 

da abordagem para o desenvolvimento social reside na premissa dela derivada de que o próprio 

bem-estar realizado depende da capacidade de realizar funcionamentos, isto é, funcionamentos 

que estão ao alcance de um indivíduo independentemente de como o bem-estar é caracterizado 

(SEN, 2001, p. 80-81). A capacitação (capability), portanto, é um reflexo das oportunidades que 

                                                                 
2 Veja-se, por exemplo, “Beyond the socia l contract: capabilities and global justice” (2004) 
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cada indivíduo possui para realizar funcionamentos e que, intrinsecamente, está associada com 

a liberdade de escolha dentre vidas possíveis para realizar bem-estar. 

A relação entre o bem-estar e a liberdade de escolha, porém, não é muito clara. Se dentre um 

conjunto limitado de alternativas, há uma escolha por A, houve liberdade. No entanto, se no 

conjunto de alternativas não se encontra uma possibilidade que seja almejada pelo individuo, 

haveria liberdade de escolha que geraria bem-estar? 

Inquietações como essa foram enfrentadas pelo próprio Amartya Sen (1985, apud Nussbaun, 

2011) ao buscar a distinção entre o “well-being freedom” (liberdade de agente) e o “agency 

freedom” (liberdade de agência).  Sen (1985) se preocupa em estabelecer a diferença entre as 

liberdades para o bem-estar individual, avaliados na esfera da pessoa, das liberdades que são 

também associadas ao bem-estar individual, mas que refletem condições de escolhas e que não 

são determinadas pelas suas próprias compreensões do que é bom ou desejável. Sua 

preocupação deriva da tentativa de rejeitar as concepções utilitaristas de bem-estar, que se 

apoiam na concepção de satisfação de desejos onde o bem-estar resulta da satisfação de 

preferências, supondo preferências ordenadas hierarquicamente, permitidas por diferentes 

condições, ou consciência do mundo. A rejeição se refere também às concepções de bem-estar 

como estados desejáveis ou estado agradável de consciência (também associado ao bem-estar 

hedonista).  Nas palavras de Sen (apud Nussbaum, 2011, p.199) 

A person’s “agency freedom” refers to what the person is free to do and achieve in 

pursuit of whatever goals or va lues He or she regards as important. A person’s agency 
aspect cannot be understood without taking note of his or her a ims, objectives, 
a l legiances, obligations, and – in a  broad sense – the person’s conception of the good. 

Whereas well-being freedom is freedom to achieve something in particular, viz., well-
being, the ideia of agency freedom is more general, since i t is not tied to any on type 

of a im. Agency freedom is freedom to achieve whatever the person, as a  responsible 
agent, decides he or she should achieve. That open conditionality makes the nature of 
agency freedom quite different from that of well-being freedom, which concentrates 

on a  particular type of objective and judges opportunities correspondingly. 

No entanto, segundo Nussbaum (2011, pp. 197-199), a tentativa de distinção é obscura e gera 

dubiedades, sobretudo no que se refere a concepção de liberdade, dificultando o 

estabelecimento de diretrizes efetivas para ações promotoras de qualidade de vida. A opção de 

Nussbaum é concordar com Sen na tentativa de avançar para além das concepções de bem-

estar como estados mentais ou como satisfação de desejos, mas sem buscar distinguir a 

liberdade de agencia (agency freedom) da liberdade do agente (associado ao well-being 

freedom), encarando a liberdade como parte constitutiva do bem-estar. 

O embate teórico sumariamente colocado encontra-se longe do consenso e embora seja um 

tema importante para a economia do bem-estar, dificulta o alcance dos objetivos dessa pesquisa 

de buscar avaliar os impactos socioeconômicos ocorridos a partir das intervenções de 

mobilidade urbana em torno do córrego Águas Espraiadas. Optou-se por resgatar da 

controvérsia o ponto comum entre os dois autores: a importância da liberdade para fazer ou 

não fazer algo, inserindo a liberdade como uma das dimensões do bem-estar e, portanto, da 

qualidade de vida. 

Este argumento da liberdade permite, a despeito das indefinições e controvérsias apontadas, 

encarar parte dos problemas enfrentados pelos residentes da região afetada pela Operação 

Urbana Consorciada Aguas Espraiadas como problemas de privações de liberdade que 

comprometem o bem-estar. A título de ilustração, para dois residentes na região que foram 
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afetados pelo transito decorrente das obras da Operação haveria, segundo terminação 

emprestada de Sen, falhas na liberdade de agência, mas para o morador que utiliza transporte 

público, mesmo que percorrendo distancia equivalente do morador que tem acesso a transporte 

individual , o comprometimento do seu bem-estar individual  é ainda maior, pois não havendo 

condições de escolher outra forma de transporte ou horário, há uma redução maior na sua 

liberdade de agente. Uma outra forma de encarar as privações associadas ao espaço é discutir 

as limitações à escolha devido ao espaço, ou a influência das escolhas no espaço sobre a 

qualidade de vida. O próximo item busca apresentar alguns elementos dessa lógica de exclusão 

pelo espaço. 

  

1.3. Gentrificação: uma faceta das privações no viver a cidade  
 

O desenho das cidades, como adensamento, tamanho e segregação, são frutos de processos de 

interação dos agentes socioeconômicos, intervenções governamentais e período histórico. As 

intervenções governamentais nem sempre afetam as cidades de forma positiva, é necessário 

ser cuidadoso no desenho de tal intervenção evitando custos não intencionais aos moradores, 

em especial os mais vulneráveis (Brueckner, 2006).  Atualmente, as grandes cidades têm 

experimentado valorização do centro por famílias que buscam morar perto de amenidades tais 

como transporte, cultura e lazer (Kahn, 2007; Glaeser, Gottlieb e Tobio, 2012), assim como pela 

sua proximidade aos empregos (Compton e Pollak, 2006; Edlund, Machsado e Sviatschi, 2015). 

Esta reversão de busca das regiões de fronteira das cidades para estabelecer moradia pelas 

famílias com filhos e melhores condições socioeconômicas, é conhecida na literatura como 

gentrificação.  

O processo de suburnization, termo utilizado na literatura internacional para denotar a ida das 

famílias com melhores condições socioeconômicas para a periferia, causou o abandono do 

centro e, consequente, desvalorização dos seus imóveis. As famílias com melhores condições 

socioeconômicas podem ter sido repelidas do centro pela alta criminalidade e concentração de 

pessoas (Edlund, Machado e Sviatschi, 2015; Guerrieri, Hartley e Hurst, 2013; Kenned e Leonard, 

2001). Porém, quando estas famílias buscam residir na periferia, há um deslocamento dos 

investimentos em infraestrutura em direção à periferia reforçando o processo de deterioração 

do centro. Logo, os imóveis disponíveis no centro desvalorizam, a antiga estrutura de transporte 

e a proximidade aos empregos atraem as famílias vulneráveis social e economicamente (Edlund, 

Machado e Sviatschi, 2015; Kenned e Leonard, 2001).  

Contudo, a volta das famílias com melhores condições socioeconômicas ao centro das cidades, 

competindo dentro de um espaço limitado por terrenos e imóveis, pode levar a expulsão das 

famílias mais vulneráveis social e economicamente.  Este processo de gentrificação pode 

encontrar respaldo no governo local, ávido pela melhoria da sua receita tributária (Kennedy e 

Leonard, 2001). Neste caso, serão observadas melhorias nos serviços públicos do centro, 

acentuando e aprofundando o processo de valorização dos imóveis do centro e, deste modo, 

inviabilizando a permanência das famílias vulneráveis social e economicamente (Brueckner, 

2006; Kennedy e Leonard, 2001). Assim sendo, o termo gentrificação, cunhado pela socióloga 

urbana Ruth Glass que estudou este processo na cidade de Londres (PEREIRA, 2014), passa a ser 

usado para denominar o processo de valorização dos espaços urbanos localizados no centro de 

uma grande cidade.  
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Desde então o termo gentrificação tem sido empregado para descrever diferentes processos 

(Kennedy e Leonard, 2001). Por exemplo:  

(i) Para Smith (1996), gentrificação é um processo lucrativo para os mais ricos de 

saída e entrada de investimento em uma localidade, que ocorre em um longo 

período de tempo;  

(ii) Para Bataller (2012), gentrificação urbana passou a ser entendida como “uma 

série de melhoras físicas ou imateriais (sociais, econômicas ou culturais) para 

uma melhora do status referente ao espaço e essa melhora”, ou seja, a melhoria 

física de um bairro de renda baixa; 

(iii) Edlund, Machado e Sviatschi (2015) usam o termo para designar revitalização 

urbana ou qualquer melhoria residencial em uma localidade;  

(iv) Kennedy e Leonard (2001) definem gentrificação como o processo pelo qual as 

famílias de renda mais alta expulsam as famílias de renda mais baixa de uma 

localidade, mudando suas características fundamentais que definem a 

vizinhança. 

Nesta pesquisa, a definição de Kennedy e Leonard (2001) será utilizada, pois esta evidencia uma 

característica socioeconômica fundamental do processo de gentrificação: o deslocamento 

involuntário dos antigos residentes de baixa renda que prefeririam permanecer na região devida 

à presença e proximidade de postos trabalho. Este deslocamento se dá devido ao aumento do 

preço dos aluguéis, do valor do terreno e consequentemente do imposto de propriedade. No 

caso específico da região estudada, tem-se uma particularidade em relação aos estudos 

aplicados a países desenvolvidos que é a ocupação dos terrenos por famílias residentes em 

condições de vulnerabilidade socioeconômica formando favelas.  

Este tipo de ocupação dos terrenos da região exacerba a situação vulnerável destes antigos 

residentes, uma vez que a falta do direito de propriedade do terreno ocupado facilita o 

deslocamento destas famílias pelo governo local. O deslocamento dos antigos residentes pode 

ser feito através da oferta de moradias dentro do plano de políticas públicas voltadas a 

habitação de interesse social. Entretanto, muitas vezes os terrenos acessíveis aos programas 

públicos de habitação de interesse social se encontram demasiadamente distantes ou de difícil 

acesso aos postos de trabalho, dificultando a geração de renda destas famílias que já se 

apresentavam em condição de vulnerabilidade socioeconômica. 

Assim, o processo de gentrificação favorece o governo local dado o aumento de arrecadação 

advinda do aumento do preço dos terrenos e imóveis da região, da atração de renda e 

consequente aumento no volume e qualidade do comércio de bens e serviços da região 

(Kennedy e Leonard, 2001). Entretanto, também impõe um desafio quanto à capacidade dos 

antigos residentes de permanecerem na localidade e se beneficiarem das melhorias na 

infraestrutura da região, vias e transporte público, e o aumento dos postos de trabalhos gerados  

pela atração de famílias com maior poder aquisitivo, aumento ou surgimento do comércio de 

serviços para as famílias de maior poder aquisitivo, estacionamentos, restaurantes, cafés e casas 

de show. Ou seja, a gentrificação pode trazer benefícios à cidade, mas impõe custos às 

populações em vulnerabilidade socioeconômica, aprofundando sua vulnerabilidade.  

A capacidade de organização e influência política dos antigos residentes é fundamental para que 

estes possam se beneficiar do processo de gentrificação (Kennedy e Leonard, 2001). Quanto 

maior a capacidade de organização comunitária dos antigos residentes para lutarem pela sua 
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permanência e capacidade de ofertar mão-de-obra para estes serviços, maior será a capacidade 

dos antigos residentes de permanecerem na região após o início do processo de gentrificação e 

de obter vantagens econômicas deste processo. Os benefícios que estas famílias usufruem são, 

por exemplo, melhorias na infraestrutura local, valorização do imóvel e proximidade ao 

emprego. Neste contexto, o estudo de caso da região das Águas Espraiadas na cidade de São 

Paulo é desenvolvido nesta pesquisa buscando evidenciar o impacto da organização da 

comunidade local para manter-se na região. 

A região das Águas Espraiadas não é o centro antigo da cidade de São Paulo, como tem sido a 

maior parte das regiões nas quais o processo de gentrificação foi observado. Entretanto, a 

cidade de São Paulo apresenta alguma peculiaridade quanto à dinâmica do seu centro 

financeiro, ou seja, da área de concentração dos empregos com maior remuneração e que 

demandam trabalhadores com alta qualificação. O centro antigo continua sendo o centro 

histórico, mas o centro financeiro migrou para a região da paulista, expandiu para a região da 

Faria Lima e atingiu a região das Águas Espraiadas. Portanto, torna-se legítimo questionar a 

presença de gentrificação desta região e seus impactos sobre os antigos residentes.  

Como explicitado anteriormente, gentrificação é um processo pelo qual as famílias de renda 

mais alta expulsam as famílias de renda mais baixa de uma localidade, mudando suas 

características fundamentais que definem a vizinhança. Dependendo da dinâmica e extensão 

deste processo, observar-se-á consequências boas ou ruins para os antigos residentes. Logo, é 

importante atentar para as causas e evidências deste processo para que se busque minimizar as 

consequências ruins, buscando um desenvolvimento urbano mais equitativo.  

Observa-se que as regiões que passaram pelo processo de gentrificação possuíam alguma das 

seguintes características: aumento na oferta de trabalho da região, alta demanda por habitação 

não suprida pelo mercado imobiliário devido a políticas restritivas ou alto preço dos imóveis, 

amenidades urbanas, aumento dos congestionamentos e da distância ao centro de emprego e 

outras características relacionadas à qualidade de vida (Kennedy e Leonard, 2001).  

Deste modo, vizinhanças com predominância de famílias morando de aluguel, próximas ou de 

fácil acesso ao centro de emprego, com preços de imóveis relativamente baixos e capacidade 

de suportar grandes empreendimentos imobiliários são vizinhanças com alta probabilidade de 

sofrerem gentrificação. Portanto, a presença de tendência de mudança destas características 

fundamentais, tais como: aumento de famílias morando em domicílio próprio, aumento de 

domicílios chefiados por pessoas mais novas ou por grupos de vanguarda interessados nas 

amenidades urbanas oferecidas no local e aumento de estabelecimentos comerciais e culturais 

que atendem pessoas de renda mais alta, é indicadora do processo de gentrificação (Kennedy e 

Leonard, 2001). 

O próximo capítulo aprofunda alguns dos argumentos apresentados, buscando selecionar 

aqueles considerados mais adequados para a compreensão a decisão locacional de empresa e 

famílias, que diante dos argumentos aqui apresentados, são consideradas escolhas limitadas, 

sujeitas a restrições, sobre as quais discorrer-se-á no terceiro capítulo. É também objetivo do 

capítulo que o segue estabelecer o contexto das relações e interação dos agentes 

socioeconômicos residentes na área afetada pela Operação urbana em estudo, a partir dos 

elementos teóricos aqui colocados, assim como dos que são apresentados no próximo capítulo. 
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2. As relações econômicas entre transportes e espaço urbano. 
 

O objetivo deste capítulo é trazer os elementos da teoria de economia urbana pertinentes à 

compreensão da decisão locacional de empresas e famílias e o uso do solo decorrente. Ao se 

fazer isso, destacamos que a “escolha” por ocupar um sítio no espaço urbano é indissociável a 

assumir um custo (ou tempo) de deslocamento aos locais de trabalho, consumo e lazer. 

Portanto, a mobilidade está associada à decisão locacional, de sorte que o preço da terra tenha 

uma relação inversa ao custo (ou tempo) de transporte incorrido. 

 

2.1. O uso do solo e a cidade monocêntrica 
 

A consideração espacial na economia, de modo bastante plausível e tangível, traz à tona um 

aspecto físico muito importante: o deslocamento de pessoas, de produtos ou de informações 

despende energia, seja pelo atrito seja pela distância entre emissores (partidas) e receptores 

(destinos). A implicação econômica disso é clara: mover-se no espaço acarreta custos. 

A cidade é uma aglomeração espacial de população e de empresas que se beneficiam 

mutuamente das externalidades positivas advindas da proximidade. Podemos entender essa 

“cidade” não somente como um único município, mas como uma rede de municípios correlatos, 

em que um deles possui maior centralidade, concentrando postos de trabalho e atividade 

econômica e, os demais, sendo ocupados por trabalhadores que, direta ou indiretamente, tem 

suas atividades relacionadas com o município de maior centralidade.  

Conforme Fujita (1996) argumenta, a formulação teórica mais consistente sobre uso do solo 

urbano foi desenvolvida quase 140 anos depois do trabalho pioneiro de Von Thünen (1826) 

sobre o uso do solo agrícola. William Alonso, urbanista e economista de origem argentina, 

inspirado no Isolated State elaborou em sua tese de doutorado, orientada por Walter Isard, a 

teoria sobre o mercado de solo urbano. A intuição básica de Alonso (1964) é que, assim como o 

produtor agrícola, tanto o empresário como as famílias teriam funções do tipo bid-rent3 em 

relação à ocupação do solo. Ou seja, o agente econômico que oferecesse o maior preço por acre 

ocuparia aquele determinado pedaço de terra urbana. Isso explicaria que, mesmo sem a 

existência de um zoneamento urbano conduzido por mecanismos de planejamento público, 

haveria um padrão definido de uso do solo de acordo com a atividade (negócios ou residên cias). 

A referência, no entanto, seria que a distribuição de terras ocorreria em torno do centro da 

aglomeração urbana, o “Distrito Central de Negócios”, cuja sigla correspondente em inglês é 

CBD (Central Business District). Neste caso chamamos a aglomeração urbana de “monocêntrica” 

- o ponto de partida da análise da “Nova Economia Urbana” (MILLS e MACKINNON, 1973).  

O processo de alocação das terras pelas diferentes atividades se dá pela maximização dos 

agentes econômicos. Com relação ao setor de negócios, afirma Alonso (1960), a decisão de 

ocupar determinado local da cidade é fruto do processo de maximização de lucros. O 

empresário, dessa forma, levaria em conta a receita marginal decorrente de ficar mais ou menos 

afastado do centro da cidade (que é exogenamente determinado como o local das transações 

                                                                 
3 Bid-rent functions transformam funções indiretas de util idade no espaço das mercadorias em curvas de 

indiferença no espaço urbano (Fujita, 1996, p.113). 
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comerciais) e os custos marginais de operação na localidade. As curvas de bid-rent podem ser 

vistas, portanto, como curvas de isolucro das empresas. 

Já o uso residencial, afirma Alonso (1960), é mais complexo, pois não envolve receitas de venda, 

lucros etc., mas a satisfação do consumidor (em forma de utilidade e desutilidade). A decisão 

familiar tem como condicionantes a renda familiar e as preferências em relação às dimensões 

residenciais e à acessibilidade. Ao longo de uma curva bid-rent, a utilidade é constante, havendo 

um trade-off entre preço da terra e distância em relação ao centro da cidade. Na formulação de 

Wheaton (1974), a utilidade do consumidor representativo da família i é determinada em função 

das despesas residenciais (vetor X de atributos da residência, tais como número de quartos, 

dimensões, estado de conservação, distância em relação ao CBD etc.) e da despesa M com todos 

os outros bens: 

(Equação 1) 

A sua restrição orçamentária, desse modo, é tal que sua renda y é gasta em despesas T de 

transporte (comutação), aluguel R pelos serviços da residência e M nos demais bens: 

(Equação 2) 

Supondo que exista m localidades diferentes, a utilidade do consumidor i de morar numa 

localidade j é obtida da seguinte forma: 

(Equação 3) 

(Equação 4) 

Portanto, 

(Equação 5) 

Dessa forma, o consumidor i estará disposto a dar uma oferta pela residência da localidade j no 

valor Rij. Esse valor, o bid-rent, é obtido por meio da inversa da função de utilidade acima 

apresentada, dado um nível de satisfação u0 compatível com seu estrato de renda: 

(Equação 6) 

com a despesa Tj de transporte sendo proporcional à distância da localidade j em relação ao 

CBD. 

Alonso (1960) diz que, apesar desse resultado, não é possível inferir diretamente que a curva 

bid-rent é uma curva de indiferença do consumidor no sentido estrito, pois o  que estão se 

relacionando são o preço de um bem (a terra) e o “mal” distância.  

Para o empresário, curvas bid-rent mais altas estão associadas a aumentos dos preços dos seus 

bens e serviços ofertados, implicando maior nível de lucro e, portanto, valorização das terras 

por eles ocupadas (dado o pressuposto de lucro econômico zero). Já para as famílias, curvas bid-

rent mais altas (ver Figura 1), já que implicam maiores preços da terra, resultam níveis de 

satisfação menores. Maiores despesas com a terra causará menor renda disponível para o 

consumo dos demais bens. 
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FIGURA 1 - GRADIENTE DE RENDA DA TERRA (PARA FUNÇÃO BID-RENT) 

Fonte: elaboração própria a partir de Alonso (1960, p. 151) e De La  Barra (1989, p. 42). 

Assim sendo, a paisagem urbana apresenta, de modo geral, um padrão em que as áreas mais 

centrais das cidades concentram os locais de comércio, principalmente varejista, as sedes de 

empresas e de prestadores de serviços (desde hospitais e clínicas odontológicas a consultorias), 

locais de refeições e de entretenimento (como teatros e cinemas), e, portanto, as principais 

aglomerações de emprego, seguidas das residências. Mais afastados em relação ao centro 

ficariam os galpões, armazéns e manufaturas (atividades que demandam mais áreas horizontais) 

– ver Figura 2. 

 

FIGURA 2- ILUSTRAÇÃO TEÓRICA DE POSSÍVEL USO DO SOLO URBANO 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Com relação ao skyline, as áreas mais centrais projetam arranha-céus e as zonas mais periféricas 

edifícios de menor porte vertical. Isso é um reflexo da densidade de ocupação que é maior no 

centro (associadas a tamanhos de lotes menores e maior verticalização). 

2.2. O uso do solo e a cidade policêntrica 
 

É claro que a cidade monocêntrica é um fato estilizado, simples e didático. A existência de um 

único CBD pode ser rompida do ponto de vista teórico sem que haja prejuízo das relações 

opositoras entre renda da terra e custos de transporte, como bem mostram Fujita, Krugman e 

Venables (2001), levando à existência de rede de cidades ou cidades multicêntricas.   

Sutton (1999), por exemplo, narra o processo de ruptura do padrão monocêntrico nas áreas 

metropolitanas dos EUA e atribui ao sistema de autoestradas e anéis viários um papel bastante 

significativo. A estrutura de autoestradas garantiu acesso à moradia mais distante e barata, o 

que formou cidades-dormitórios nos anos 1950.  Na década de 1960 o comércio varejista, 

algumas atividades industriais e escritórios passaram a se estabelecer nessas localidades 

suburbanas (prioritariamente nas intersecções entre as autoestradas e os anéis viários). O 

resultado é que na década de 1970 já tinham se consolidado subcentros de atividade econômica 

na forma de aglomerados ou corredores, criando padrões multicêntricos de uso do solo. Em 

suma, o rearranjo econômico intraurbano se deu por meio da proximidade entre firmas e 

consumidores ao longo dos entroncamentos das autoestradas com os anéis viários (ver Figura 

3). 

 

FIGURA 3 – USO DO SOLO AO LONGO DAS INTERSECÇÕES (ALÇAS DE ACESSO) DE UM ANEL VIÁRIO 

FONTE: RODRIGUE; COMTOIS; SLACK, 2010. 

Em decorrência disso, o gradiente da renda da terra e o padrão de uso do solo assumem 

formatos semelhantes ao da Figura 4, caracterizando-se por descentralização da atividade 

econômica intraurbana e crescimento da área urbanizada. Na perspectiva de Mumford (1998)  

era a massificação da ocupação suburbana das cidades, que veio como consequência da 

motorização disseminada. 
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FIGURA 4 – REGIÃO URBANA MULTICÊNTRICA E GRADIENTE DE RENDA DA TERRA 

FONTE: RODRIGUE; COMTOIS; SLACK, 2010. 

É nessa perspectiva que se discute o fenômeno do crescimento da mancha urbana, o 

espraiamento urbano (urban sprawl). De acordo com Mills e Mackinnon (1973, p. 595), o 

“tamanho da cidade é determinado pelas rendas, pelas preferências, pelas tecnologias 

habitacionais, pelo custo e/ou velocidade das viagens e por quanto se deve pagar para 

transformar o uso do solo não-urbano”. Uma definição geral do espraiamento urbano pode ser: 

Sprawl is the spreading out of a  city and its suburbs over more and more rural land at 
the periphery of an urban area. This involves the conversion of open space (rural land) 

into built-up, developed land over time.  

Uma das grandes questões decorrentes do espraiamento é a qualidade do processo e os 

impactos ambientais decorrentes, na medida em que áreas livres de atividade (“preservadas”), 

ou de uso agrícola convertem-se em solo urbano. 

2.3. O uso residencial do solo e as diferentes classes de renda familiar 
 

Assim como haveria diferentes padrões de uso do solo por atividade (comercial/serviços, 

industrial, residencial e agrícola), o uso habitacional também é diferente em si. Por exemplo, 

vimos que no uso agrícola há alternância de diferentes culturas em função da distância ao núcleo 

urbano. Para o uso residencial, de maneira semelhante, há diferentes padrões habitacionais (por 

estrato de renda e por dimensões de terreno) que caracterizariam o espaço urbano.  

Quando um comprador adquire uma propriedade no solo urbano, afirma Alonso (1960), ele está 

em uma única transação obtendo dois bens: espaço (terra) e localização. A localização, em 

relação ao centro da cidade, pode ser entendida de duas formas: 

▪ Um ‘mal’ (oposto de bem, ou seja, um ‘bem negativo’), a distância, com custos positivos 
(custos de comutação, ou seja, de ir e vir do local de trabalho, do local de 
consumo/comércio etc.); ou 

▪ Um bem, a acessibilidade, com custos negativos (economias que se fariam na 
comutação). 

O CBD, por suposição, concentra os empregos e as atividades empresariais da cidade. Portanto, 

nas zonas centrais a ocupação do solo é mais elevada (maior demanda e lotes menores), daí nas 

grandes cidades se apresentarem no centro a verticalização das construções. Logo, o aluguel da 

terra é mais alto, embora o custo de deslocamento é menor para quem nelas reside. Já nas zonas 

periféricas, a densidade é menos elevada (menor demanda e lotes maiores), porém o custo de 

deslocamento até as zonas centrais é mais elevado. Venables (2004) afirma, desse ponto de 
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vista, que as cidades impõem seus próprios custos, de modo que, na margem, os indiv íduos 

seriam indiferentes entre localizações na zona urbana e na zona rural. No modelo de cidade 

linear, representado na Figura 5, inspirado em Alonso, Venables (2004) explicita a seguinte 

relação: nas regiões centrais, em função da concentração das atividades, os aluguéis residenciais 

(rx) e comerciais (ry) são mais elevados (em especial esses últimos) e, quanto mais nos afastamos 

rumo à periferia, duas coisas ocorrem:  

i. A redução dos aluguéis e o trade-off com os custos de deslocamentos, ressaltando-se 
que os imóveis comerciais localizam-se no entorno da região central até o ponto que rx 
= ry, isto é, na distância sy; 

ii. Na margem, ou seja, nas zonas de fronteira que distam sx, o aluguel residencial (rx) 

iguala-se ao aluguel na zona rural (“interior”) – -, de modo que o trabalhador ficaria 
indiferente entre morar na cidade ou no interior e, logo, indiferente entre trabalhar ou 
não nos distritos centrais. 

 

 

FIGURA 5 – GRADIENTES DE PREÇO DO SOLO PARA DIFERENTES USOS EM UMA CIDADE LINEAR 

FONTE: VENABLES (2004, P. 22)  

Dessa forma, de acordo com Alonso (1960), a escolha das famílias em residir na cidade é feita a 

partir das suas preferências e da sua renda, em que procuram equilibrar os benefícios de 

localizarem numa localidade em que o preço da terra seria mais barato vis-à-vis os maiores 

custos e incômodos de comutação. Este é o trade-off clássico da economia urbana. 

A partir dessas considerações é possível detalhar o perfil do uso do solo residencial e a renda 

das famílias. Muth (1969) busca construir um modelo teórico, tendo em vista a cidade 

monocêntrica de Alonso, que explicaria o uso residencial do solo urbano por diferentes estratos 

de renda. A sua argumentação é se o consumidor que possuir maior nível de renda tiver os 

mesmos custos marginais de transporte do que outro consumidor mais pobre, porém maior 

necessidade de espaço, então ele residirá mais distante do centro. Esta seria umas das 

explicações teóricas do padrão de uso residencial norte-americano. 

Outra possibilidade teórica decorrente de Muth (1969), é que se o consumidor de mais rico tiver 

a mesma necessidade de espaço do mais pobre, porém com custo marginal de comutação 

maior, ele preferirá residir mais próximo das áreas centrais da cidade. Neste argumento teórico 

residiria a explicação do padrão europeu/latino-americano de uso residencial do solo urbano. 
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De forma bastante intuitiva e ilustrativa, há na observação da realidade dois padrões gerais: o 

norte-americano e o europeu/latino-americano. No primeiro caso, em geral, as classes de menor 

poder aquisitivo moram mais próximas às áreas centrais, em habitações menores, porém com 

mais fácil acesso ao centro da cidade (dada a infraestrutura de transportes públicos e a 

proximidade). As classes mais abastadas, como a classe média alta e a classe rica, encontram-se 

residindo nas localidades mais periféricas, conforme ilustração da Figura 6. O imaginário de 

senso-comum é o de casas de subúrbio norte-americanas, com amplo gramado e sem grades ou 

sem grandes cercas divisórias, que ilustram esse tipo uso do solo urbano periférico. 

 

FIGURA 6 – USO RESIDENCIAL POR DIFERENTES CLASSES DE RENDA E RESPECTIVOS PREÇOS DO SOLO (PADRÃO NORTE-

AMERICANO) 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Já no padrão europeu/latino-americano, predomina geralmente a localização residencial das 

classes de maior renda próximas às regiões mais centrais da cidade, enquanto que na periferia 

residem as classes de renda inferior (ver Figura 7). Somente a título de ilustração, podemos 

imaginar a região metropolitana de Paris, com os caros apartamentos na Île -de-France, 

valorizados pela proximidade das grandes atrações turísticas parisienses e, de outro lado, Saint-

Denis, ou outra municipalidade do entorno, que abriga grandes conjuntos habitacionais, que 

concentram imigrantes oriundos das ex-colônias, por exemplo.  

Ainda nesse padrão, não podemos nos esquecer dos exemplos próximos à nossa realidade. Um 

deles, a Grande Buenos Aires, com bairros centrais, como a Recoleta, que concentram a velha 

aristocracia portenha, e as favelas e casebres da periferia rumo ao Aeroporto Internacional de 

Ezeiza. Outro exemplo, mas nacional, é São Paulo, que concentra população de grande poder 

aquisitivo em bairros do centro expandido, como Higienópolis e Jardins, e tem sua periferia 

composta por favelas (como na subprefeitura de Campo Limpo) ou de conjuntos habitacionais 

(como na subprefeitura de Cidade Tiradentes) – neste caso, a privação torna-se ainda maior pela 

dificuldade de se locomover aos locais de concentração de emprego e oportunidades de 

trabalho.  
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FIGURA 7 - USO RESIDENCIAL POR DIFERENTES CLASSES DE RENDA E RESPECTIVOS PREÇOS DO SOLO (PADRÃO EUROPEU/LATINO-

AMERICANO) 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

 

O gradiente de preços do solo residencial (renda fundiária residencial), supondo as mesmas três 

classes de renda aqui discutidas, é dado pela envoltória das respectivas funções bid-rent, como 

ilustra a Figura 8 para o caso linear. 

 

FIGURA 8 – GRADIENTE DE PREÇO DO SOLO DE USO RESIDENCIAL (PARA FUNÇÕES BID-RENT LINEARES) 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Portanto, ao se analisar decisão locacional, um trabalhador, por exemplo, quando escolhe onde 

residir leva em conta não somente o preço dos imóveis vagos numa certa região e todas as 
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características que o tornariam vantajoso, mas também onde atualmente reside e qual a 

localização do seu posto de trabalho (Wegener; Spiekermann, 1996). 

Aliás, a construção teórica do modelo básico da “Nova Economia Urbana”, afirmam Mills e 

Mackinnon (1973), é tal que se assume que no CBD e nos subcentros se emprega um número 

fixo de trabalhadores, em geral a força de trabalho inteira da cidade (sob condições de pleno 

emprego). Ou seja, a cidade é a correspondência espacial dos mercados de trabalho locais, onde 

se localizam os ofertantes (residentes nas áreas residenciais) e os demandantes (instalados no 

CBD ou nos subcentros). Justamente por isso, os deslocamentos espaciais mais importantes 

nesses modelos são as viagens diárias da força de trabalho de suas residências para os locais de 

trabalho (Mills; Mackinnon, 1973). 

Um investimento na infraestrutura de transportes seria capaz de reduzir os custos de 

deslocamento (em termos monetários e em termos de custo de oportunidade – i.e. pela redução 

do tempo). De acordo com Venables (2004) o mecanismo se daria pelos os custos de ir e voltar 

ao trabalho (commuting costs) que os trabalhadores incorrem por terem seus empregos nos 

distritos centrais de negócios ou nos subcentros – as zonas de maior centralidade – uma vez que 

residiriam nas regiões mais periféricas. Logo, a redução dos custos de deslocamento em 

decorrência de uma melhoria da infraestrutura de transportes causará uma ampliação do raio 

de influência de determinado centro ou subcentro de negócios: mais trabalhadores poderão ser 

acessados numa distância maior. Como consequência também, haverá ampliação do preço da 

terra ao longo da área beneficiada por essa melhoria de transportes. 

À luz dessas teorias, é possível buscar sua aplicação para o caso da decisão de localização intra 
municipal, resguardadas as devidas escalas analíticas. Grosso modo, ao se analisar os efeitos das 
intervenções sobre a mobilidade urbana considera-se que a escolha de residência realizada pelo 
indivíduo responderia a lógicas similares às descritas anteriormente de modo que   a escolha de 
um local de residência, portanto, seria sempre acompanhada de uma escolha relativa aos 
transportes, na forma de distância ao CBD ou de sua acessibilidade, que acabam por se refletir 
nas despesas de transporte, nos incômodos do deslocamento, na escolha do modal etc. Ou seja, 
as famílias procuram equilibrar os benefícios de residirem numa localidade em que o preço da 
terra seria mais barato vis-à-vis os maiores custos e incômodos de comutação. Este é o trade-
off clássico da economia urbana, o que leva Cheschire e Evans (1991, p. xi) a chamarem-na de 
“a teoria de localização de trade-off” (‘the trade-off theory of location’). 

É indissociável, portanto, o uso do solo e o deslocamento no espaço. Isto mostra o elo entre 
políticas que afetam os transportes (provisão de infraestrutura, tarifação de serviços e de 
acessos etc.) e a ocupação do espaço por terras urbanas e à sua destinação em termos de 
atividade (uso). Por exemplo, Wheaton (1977b) questiona os estudos de impacto do tipo custo-
benefício de investimentos em auto-estradas, até então realizados nos EUA, por não 
considerarem plenamente que os seus efeitos vão além dos usuários diretos do percurso. No 
longo prazo, segue o autor, os efeitos do investimento público na infraestrutura de transportes 
são de tal sorte que “unem” (p. 138) os mercados de terra e de residências, na forma de 
mudanças na renda fundiária e na densidade (ocupação) do espaço. 

Do exposto, salientou-se a importância da relação entre os deslocamentos diários e o uso do 
solo, afetados mutuamente não apenas pela provisão de infraestrutura básica, mas também 
pela escolha de outros agentes. Emerge também do exposto a importância de se compreender 
a dinâmica metropolitana como uma locus de decisão multifacetada, determinado 
historicamente e que, no presente trabalho, se pretende compreender a partir de um específico 
conjunto de intervenções. Nesse sentido, o próximo capítulo se preocupa em delinear algumas 
das características da dinâmica metropolitana em São Paulo. 
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3. A dinâmica metropolitana paulista 
 

O objetivo deste capítulo é descrever as principais características do processo de urbanização 

da Região Metropolitana de São Paulo para evidenciar a existência de um padrão específico de 

ocupação do território, marcado por intenso e veloz movimento migratório campo-cidade não 

acompanhado pela necessária oferta de infraestrutura urbana, culminando em situações de 

vulnerabilidade e privações que se mostram como grandes desafios às políticas públicas.    

 

3.1. Ocupação do espaço paulista 

3.1.1. Algumas considerações a partir da história 
 

Em países com dimensões continentais como o Brasil, é audacioso estabelecer padrões, mas 

quando apesar das diferenças, identifica-se certa regularidade, tal característica torna-se pode 

ser considerada sintomática e merece ter suas causas investigadas. Ao longo do processo de 

urbanização do Brasil, três características se destacam (IPEA, 2012, P. 178): a) ser acelerado no 

tempo; b) concentrado no espaço; e c) intenso e vultoso em suas dimensões.  

Segundo dados do IBGE4, em 1950 apenas 36% de uma população de quase cinquenta e dois 

milhões de habitantes residia em áreas urbanas. Ao final do século, no Censo de 2000, a 

população total já era de 169.799.170, com apenas 18,75% residindo em áreas rurais. A 

população total crescera 227% e a densidade demográfica que era de 6,1 habitantes por km 

quadrado passara a 19,92 em 2000, e em 2010 já era 22,43.  

No estado de São Paulo, a densidade é 36,81 em 1950, superior à média nacional, perdendo 

apenas para o Rio de Janeiro. Em 2000 o estado paulista tem 148,96 habitantes por km2 e em 

2010, 166,25. Outra evidência do caráter concentrador da urbanização se evidencia nos 60% da 

população urbana residente em 224 municípios com mais de cem mil habitantes e dentre estes, 

94 pertencem a aglomerados urbanos ou às regiões metropolitanas (IPEA, 2012).   

Milton Santos (1994) identifica um padrão de espacialização dessa urbanização que denominou 

de “região concentrada do território nacional”, destacando que a maioria dos municípios de 

maior densidade demográfica se encontra na região sudeste ou regiões próximas a ela. O autor 

atribui parte significativa desta concentração aos efeitos de políticas públicas que concentraram 

na região investimentos públicos de infraestrutura, concentrando também a capacidade técnica 

instalada, o que favoreceu seu crescimento econômico, mas acentuou disparidades entre 

regiões e também no seu interior.  

A concentração de investimentos, porém, não foi um resultado fortuito do acaso, tampouco 

resultado de uma estratégia deliberada de desenvolvimento exclusivo. A economia cafeeira foi 

o motor impulsionador da economia industrial de São Paulo na primeira metade do século XX, 

contribuindo para a resolução de problemas de infraestrutura, tais como o de transportes 

ferroviários, portos marítimos, comunicações e de urbanização, criando, ao mesmo tempo, um 

acúmulo de economias externas que beneficiariam a formação industrial, reduzindo-lhe os 

                                                                 
4 Dados disponíveis no portal do instituto, disponível em: 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=10&uf=00  
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gastos de inversão e os custos de produção, atraindo assim os fluxos migratórios vindos das 

regiões empobrecidas do país (Cano, 1998, p. 244).    

Segundo Cano (1998), o complexo econômico formado em São Paulo com a economia do café 

propiciou a sua concentração industrial e regional através de elementos que possibilitaram sua 

expansão como: um amplo mercado interno, relações capitalistas de produção e uma 

agricultura avançada. Todos esses fatores determinaram as relações comerciais desiguais entre 

São Paulo e as demais regiões do país formando uma relação, descrita pelo autor, de Centro-

Periferia. Entre 1947 e 1960, a renda interna média de São Paulo cresceu a uma taxa anual de 

7,5% enquanto as demais regiões do país a 5%.  

De acordo com Motta, Muller e Torres (1997, p. 7), o pós segunda guerra verifica a aceleração 

do crescimento econômico e “os centros industriais em expansão passaram a demandar 

contingentes de mão-de-obra que excediam seu crescimento demográfico natural, atraindo, 

assim, fluxos crescentes de migrantes em busca de vida melhor”. A migração interna mostra-se, 

portanto, um dos fatores decorrentes não apenas das desigualdades regionais, principalmente 

entre o Nordeste e o Sudeste, mas também uma consequência da dinâmica da industrialização 

concentrada em São Paulo. Segundo Szmrecsányi (2004), mais da metade do crescimento 

demográfico da cidade de São Paulo no período entre 1940 e 1970 pode ser atribuído à 

imigração. 

Ao longo dos anos 1970, uma série de avenidas de fundo de vale vão facilitar a ocupação das 

várzeas e eliminar a fragmentação física da cidade. Na esteira desse processo, os primeiros 

bairros industriais se tornam locais mais próximos ao núcleo central, o que irá valorizar seus 

terrenos e dar início a um processo de mudança do perfil dos habitantes da região central, 

resultante das modificações na estrutura viária metropolitana e dos padrões de deslocamentos 

na capital. Avenidas surgem sob o conceito da “via expressa”, de acesso fácil e circulação rápida, 

que somadas ao sistema das marginais, redefinem fluxos de circulação interligando os bairros 

que formam o perímetro do centro expandido de São Paulo (Meyer et. al., 2004, pp. 85-87). 

As empresas buscam terrenos mais amplos e baratos e optam nitidamente pelas regiões de fácil 

acesso nas beiras das novas rodovias (por exemplo, Castelo Branco, em 1968 para oeste; 

Rodovia dos Imigrantes, em 1974, para o sul). Este deslocamento da indústria vai atrair parte da 

classe operária e dar origem a novos bairros de moradia popular (Szmrecsányi, 2004). A rede de 

transportes e de comunicações e a infraestrutura urbana mostram-se como atrativos para 

movimentos migratórios, causando novos adensamentos populacionais, sobretudo nas regiões 

metropolitanas e em particular na cidade de São Paulo, ampliando ainda mais as necessidades 

de provimentos de bens e serviços públicos, tais como o saneamento básico, rede de água, 

coleta de lixo, moradias, transportes, além do emprego e da renda.  

Segundo Torres (2002) a expansão da ocupação urbana leva também à continuidade da 

ocupação de áreas e sistemas sob ameaça ambiental. O crescimento das zonas periféricas 

convive com escassez de investimentos públicos que, combinados com os baixos níveis de renda 

tendem a implicar em moradias inadequadas, ampliando o risco não apenas ao sistema 

ambiental, mas também aos habitantes que se tornam sujeitos a enchentes, desmoronamentos, 

doenças etc. Processo esse que amplia a probabilidade de contaminação das águas e do solo, 

sobretudo quando se considera que a maior parte dos esgotos e do lixo não é tratada. O 

abastecimento de água também é alvo de preocupação diante da progressiva escassez que 

implicou, inclusive, em contingenciamento no abastecimento em metrópoles como São Paulo. 
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Estabelece-se assim mais uma faceta das privações dos habitantes expressa na vulnerabilidade 

decorrente da degradação das águas e dos solos.  

O movimento demográfico que marca a cidade de São Paulo mostra-se não apenas vinculado à 

problemática ambiental, mas como uma dimensão da desigualdade que afeta a qualidade de 

vida.  O próprio adensamento populacional das metrópoles, discutido anteriormente, 

estabelece um conjunto variado e amplo de demandas crescentes de serviços públicos que não 

são ofertados na mesma magnitude e intensidade do processo de adensamento, evidenciando 

restrições à “liberdade de agência” e à “liberdade de agente” (SEN, 1985), ou simplesmente 

privações.  

Uma outra característica desse processo histórico de adensamento urbano que evi dencia as 

privações da vida urbana refere-se à forma da expansão da malha urbana (“urban sprawl”). Ao 

contrário do que ocorrera nos Estados Unidos do pós-segunda guerra, onde o urban sprawl 

implicou em uma forma de desenvolvimento “anti-cidade”, com o deslocamento de famílias de 

média e alta renda em direção aos subúrbios, no Brasil estes mesmos subúrbios são 

predominantemente considerados áreas de residência de famílias de baixa renda, de forma que 

a denominação de periferia não se refira apenas a posição geográfica desta população, mas 

também à sua condição socioeconômica (Torres, 2002). A periferia é ocupada por aqueles que 

não têm condições de arcar com os elevados custos de moradia na região central, provida de 

infraestrutura urbana, próxima dos mercados de trabalho e de serviços e abastecida de sistemas 

de transporte. No entanto, em muitos casos, é também nesta periferia onde se encontram os 

mananciais de água e as reservas de área verde que acabam por ser ocupadas de forma irregular, 

ampliando ainda mais a vulnerabilidade à qual se sujeita a população. 

O deslocamento das famílias de alta e média renda, apesar de enclausuradas nos chamados 

“condomínios fechados”, mostra-se como uma faceta da deterioração da qualidade de vida na 

medida em que essa população enfrenta o congestionamento intenso de vias públicas, tomadas 

por meios de transporte individualizado e motorizado, favorecendo o aumento do tráfico de 

automóveis, com decorrente aumento da emissão de poluentes do ar.  

Segundo o IPEA (2012, p.179)  

A profunda desigualdade social da população brasileira se expressa igualmente no 
terri tório e as cidades brasileiras, em sua grande maioria, também são marcadas por 

dualidades e contradições internas, assim como pelo fato de que, até mesmo em 
cidades e regiões ricos, parte s ignificativa  de sua população vive em condições de 

completa precariedade e falta de acesso aos serviços básicos.  

As metrópoles se tornam cada vez mais demograficamente densas, vivenciando déficits de 

infraestrutura e serviços de toda ordem, mostrando-se cada vez mais desiguais e debilitando a 

qualidade de vida. As privações dos moradores de grandes metrópoles como São Paulo 

mostram-se como resultado de inúmeros processos, desde a dinâmica demográfica, econômica 

e social até de heranças culturais que determinam diferentes atribuições de valor por parte dos 

agentes aos bens e serviços ambientais.  

A dinâmica descrita de forma panorâmica pode ser apresentada de inúmeras formas. Para 

destacar a força de atração que as localidades mais centrais da Região Metropolitana de São 

Paulo exercem não apenas sobre bairros vizinhos, mas sobre outros municípios , apresentamos 

algumas das características socioeconômicas da região metropolitana. Dentre eles, o tempo de 

deslocamento da residência para o trabalho principal, conforme Figura 9. 
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FIGURA 9 – DESLOCAMENTOS DA RESIDÊNCIA AO TRABALHO PRINCIPAL – RMSP - 2010 
Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2010. Elaboração própria. 

A proporção elevada de residentes em municípios como Francisco Morato e Rio Grande da Serra 

que trabalham em outros municípios se reflete no tempo de deslocamento. Por outro lado, os 

rendimentos relativamente baixos nesses municípios contribuem para a procura de postos de 

trabalho em outras localidades.  A Tabela 1 apresenta os rendimentos auferidos pelos residentes 

da Região em 2000, assim como o total de horas trabalhadas semanalmente. 

TABELA 1 – RENDIMENTOS MÉDIOS DE 2000  NOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO – R$ JULHO 2017 

Município 

Tota l  de 
rendimentos 
no trabalho 

principal 

Rendimento 
bruto nos 

demais 
trabalhos 

Tota l  de 
rendimentos 

nos  demais 
trabalhos 

Tota l  de 
rendimentos 
em todos os 

traba lhos 

Tota l  de 
horas 

trabalhadas 

Arujá  1180.95 1004.39 24.01 1204.96 44.76 

Barueri 1692.30 1726.96 27.51 1719.81 45.42 

Biri tiba-Mirim 728.38 559.91 9.10 737.47 47.69 

Caieiras 1052.77 1243.82 21.43 1074.21 45.42 

Cajamar 1053.84 1142.66 20.92 1074.76 44.82 

Carapicuíba 946.67 855.36 11.56 958.23 45.88 
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Município 

Tota l  de 
rendimentos 

no trabalho 
principal 

Rendimento 
bruto nos 

demais 
trabalhos 

Tota l  de 
rendimentos 

nos  demais 
trabalhos 

Tota l  de 
rendimentos 

em todos os 
traba lhos 

Tota l  de 
horas 

trabalhadas 

Cotia  1401.42 1481.60 31.36 1432.78 44.96 

Diadema 955.63 908.14 11.96 967.59 45.21 

Embu 869.80 767.83 8.44 878.24 45.91 

Embu-Guaçu 955.71 915.13 16.25 971.96 45.34 

Ferraz de Vasconcelos 808.83 663.11 10.87 819.71 45.17 

Francisco Morato 703.41 524.62 7.59 711.00 45.45 

Franco da Rocha 875.62 853.60 19.18 894.80 46.06 

Guararema 1005.33 1037.14 27.92 1033.25 42.78 

Guarulhos 1134.03 1245.34 21.91 1155.93 45.64 

Itapecerica da Serra 957.98 855.75 16.87 974.85 45.18 

Itapevi 801.24 752.72 10.02 811.25 46.61 

Itaquaquecetuba 767.09 743.91 9.33 776.41 45.60 

Jandira 993.83 1105.73 20.82 1014.65 45.61 

Juquitiba 676.53 861.76 20.23 696.76 45.25 

Mairiporã 1291.33 811.40 25.37 1316.70 45.73 

Mauá  950.55 771.49 11.05 961.60 44.47 

Moji  das Cruzes 1205.34 1335.05 37.11 1242.45 45.14 

Osasco 1201.36 1122.59 20.43 1221.79 45.65 

Pirapora do Bom Jesus 855.26 1156.89 10.38 865.64 43.64 

Poá 1009.39 989.13 22.07 1031.46 44.65 

Ribeirão Pires 1152.61 1118.12 18.66 1171.27 43.81 

Rio Grande da Serra  720.13 572.85 9.54 729.67 44.86 

Sa lesópolis 716.92 682.05 21.24 738.16 45.02 

Santa Isabel 858.77 896.61 6.85 865.62 45.23 

Santana de Parnaíba 2689.11 2947.54 45.65 2734.76 44.35 

Santo André 1519.78 1404.48 29.85 1549.63 44.11 

São Bernardo do Campo 1545.36 1364.63 29.11 1574.46 44.41 

São Caetano do Sul 2200.91 1531.61 54.99 2255.90 43.73 

São Lourenço da Serra 797.14 850.12 10.73 807.87 41.57 

São Paulo 1750.29 1727.72 45.35 1795.63 45.06 

Suzano 1012.12 1087.20 19.67 1031.79 45.64 

Taboão da Serra 1157.50 962.89 18.88 1176.37 46.01 

Vargem Grande Paulista 989.71 876.28 19.87 1009.57 45.93 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000. Nota: valores corrigidos pelo IGP -DI fornecido pelo Banco Central. Rendimentos de 

residentes maiores de 10 anos em julho de 2000. 

A análise da tabela acima, mesmo que superficial, direciona o olhar para alguns municípios que 

aparentemente tem nível de rendimento relativamente superior, como o caso de Santana do 

Parnaíba. Se analisarmos outros indicadores, o Índice de Desigualdade de Gini, por exemplo, 

verificamos que neste município em particular, a elevada renda é acompanhada de elevada 

desigualdade, com baixo nível de escolaridade em 2000.   
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TABELA 2  - RANKEAMENTO DOS MUNICIPIOS DA RMSP DE ACORDO COM INDICARES SELECIONADOS – 2000 

Município 
Pos ição relativa por indicador 

IDH GINI RENDA ESCOLARIDADE 

Arujá  22 7 11 18 

Barueri 6 2 4 14 

Biri tiba-Mirim 36 27 36 33 

Caieiras 9 28 16 13 

Cajamar 23 12 15 30 

Carapicuíba 20 37 26 20 

Cotia  7 4 7 12 

Diadema 21 33 24 15 

Embu 28 35 28 28 

Embu-Guaçu 10 15 23 22 

Ferraz de Vasconcelos 29 36 31 24 

Francisco Morato 39 38 38 38 

Franco da Rocha 26 32 27 27 

Guararema 18 6 17 25 

Guarulhos 19 17 14 11 

Itapecerica da Serra 24 19 22 29 

Itapevi 34 29 32 32 

Itaquaquecetuba 38 34 34 34 

Jandira 16 25 20 21 

Juquitiba 35 21 39 39 

Mairiporã 14 3 8 17 

Mauá  25 31 25 16 

Moji  das Cruzes 17 8 9 6 

Osasco 8 24 10 7 

Pi rapora do Bom Jesus 31 14 29 37 

Poá 13 30 19 8 

Ribeirão Pires 12 23 13 5 

Rio Grande da Serra  33 39 37 26 

Sa lesópolis 37 10 35 36 

Santa Isabel 32 18 30 31 

Santana de Parnaíba 2 1 1 9 

Santo André 4 20 6 2 

São Bernardo do Campo 5 13 5 4 

São Caetano do Sul 1 22 2 1 

São Lourenço da Serra 30 11 33 35 

São Paulo 3 5 3 3 

Suzano 27 9 18 19 

Taboão da Serra 11 16 12 10 

Vargem Grande Paulista 15 26 21 23 

Fontes: IDH, Pnud. Gini, IBGE. Renda e escolaridade, Microdados do Censo de 2000. Nota: renda se refere ao total de rendiment os 
em todos os trabalhos (V4525). Vide Anexo para valores. 
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Se considerarmos a evolução do emprego na primeira década do século, as tendências de 

concentração de renda, a despeito do crescimento econômico, atenuam-se, mas se mantêm 

como características desta metrópole paulista. A reflexão sobre o comportamento do emprego 

contribuir para a análise dessa dinâmica metropolitana.  

Através de duas bases de dados, a Pesquisa Mensal do Emprego (PME, do IBGE) e a RAIS 

(Ministério do Trabalho e Emprego) procuramos estabelecer uma tendência para o emprego, 

assumindo a hipótese de que seria razoável supor que os empregos em cada município ou 

localidade específica da RMSP não apresentaria um movimento demasiadamente distinto do 

comportamento médio verificado na região metropolitana de São Paulo.  A PME permite 

mensurar a evolução do emprego formal e informal para diversos setores de atividades nas 

últimas duas décadas. Os microdados da RAIS permitiriam a mensuração do emprego de acordo 

com sua localização5, mas se limita mercado de trabalho formal (com vínculo contratual).  

Assumida a hipótese acima, a Figura 10 apresenta as taxas de variação de emprego (pessoas 

ocupadas) na RMSP ao longo da década de noventa e Figura 11 mostra os resultados para a 

última década. 

Vale observar que o conceito de “pessoas ocupadas” apuradas pela PME é abrangente e não se 

limita ao emprego formal, com registro em carteira de trabalho, mas também ao emprego 

informal, ao trabalho “por conta própria”, além do trabalho na condição de empregador. Apenas 

para fins de comparação, os gráficos mostram as variações do número de pessoas ocupadas 

(trabalhadores em geral) e as variações do número de empregos formais.  

De 1992 a 2001, o número de pessoas ocupadas cresceu a uma taxa média de 1,8% ao ano, 

enquanto que o emprego formal declinou à taxa média de 0,3%, ou seja, observou-se um avanço 

da informalidade nas relações de trabalho e no trabalho por conta própria, sobretudo na 

primeira metade da década de noventa. Não por acaso este período coincidiu com uma rígida 

política de estabilização monetária (Plano Real), abertura comercial e crescente acirramento das 

condições de concorrência de diversos setores de atividade.  

 

                                                                 
5 Considerando que o objetivo central dessa pesquisa é a avaliação dos impactos da Operação Urbana, 

sobretudo sobre as condições de vida no que se refere à habitação e moradias, realizou-se uma análise 

apenas superficial do mercado de trabalho. Uma análise do emprego na área específica da operação 

urbana requer autorização específica do ministério do trabalho para se obter microdados de empresas 

empregadores em uma área específica do território. 
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FIGURA 10 - TAXAS DE VARIAÇÃO DO EMPREGO NA RMSP: 1992 A 2001 
Fonte: PME (IBGE) 

 

FIGURA 11 - TAXAS DE VARIAÇÃO DO EMPREGO NA RMSP: 2003 A 2011 
Fonte: PME (IBGE) 

Por sua vez, a última década foi marcada por conjuntura de significativo crescimento econômico 

e consequente avanço do emprego, sobretudo a partir de 2006. De 2003 a 2011, houve 
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crescimento médio de 2,6% ao ano no número de pessoas ocupadas na RMSP e o crescimento 

do emprego formal foi ainda maior: taxa média de 3,0% ao ano. Ou seja, ocorreu aume nto nos 

postos de trabalho e, ao mesmo tempo, melhoria da “qualidade” das vagas, com a garantia dos 

benefícios previstos na legislação trabalhista. 

O emprego é condicionado pelo nível de atividade econômica. Nesse sentido, vale destacar que 

de 2003 a 2009 o Produto Interno Bruto (PIB) da Região Metropolitana de São Paulo cresceu à 

taxa média de 3,3% ao ano. Em igual período, a aumento do emprego (formal e informal) da 

RMSP foi de 2,8% ao ano e, portanto, um pouco acima da taxa referente ao período 2003 a 2011 

(2,6% ao ano).  

A Figura 12 compara as taxas de variação do PIB da RMSP e do emprego (pessoas ocupadas) na 

RMSP para o período 2003 a 2009. Um aspecto marcante  ilustrado no gráfico diz respeito à 

reduzida variabilidade do emprego quando comparado com o PIB, ou seja, mesmo em anos em 

que PIB cresce significativamente (2005 e 2007, por exemplo), o emprego tende a manter um 

ritmo mais estável de crescimento. De modo geral, o emprego parece ser condicionado pelo 

crescimento do PIB, mas a variância do crescimento do emprego é menor que a do PIB.  

 

 

FIGURA 12 - TAXAS DE VARIAÇÃO DO PIB* E DO EMPREGO DA RMSP: 2003 A 2011 
Fonte: PME e PIB dos Municípios (IBGE).*Em R$ de 2009, deflacionado pelo deflator implícito do PIB. 

  

Outro aspecto a ser destacado é que na última década, período em que a economia brasileira 

mais cresceu nos últimos trinta anos, o número de postos de trabalho da Região Metropolitana 

de São Paulo cresceu ao ritmo de 2,6% ao ano, se considerado o período 2003 a 2011.  Baixas 

taxas de crescimento, porém, reduzem a capacidade de financiamento do setor público, em suas 
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todos os projetos públicos ou privados, mas de forma mais incisiva os que se basearam no 

comércio. 

É preciso se ter em conta que os demais municípios da região metropolitana também realizam 

projetos de desenvolvimento e podem rivalizar com o município de São Paulo, disputando 

investimentos, recursos públicos e também mão de obra. Não se trata apenas de um problema 

de guerra fiscal, mas de um conjunto de efeitos externos que podem ser gerados a partir da 

dinamização de uma determinada área. A população do município é superior a de alguns países 

europeus, mas estando dentro de um mesmo estado nacional, numa mesma região, não 

apresenta fronteiras formais.  

Os efeitos positivos e negativos da atividade econômica de uma região, por outro lado, 

estendem-se para além das fronteiras administrativas. A presença de desigualdades na 

distribuição de renda, seja dentro do município, seja entre municípios próximos é configurada, 

assim como configura, a forma desigual como ocorre a ocupação econômica do espaço. De tal 

feita, as dificuldades do crescimento econômico da região, com escassez progressiva de espaços 

para habitações ocorre simultaneamente com o aumento de demanda por edificações, 

marcando a dinâmica da metropolitana que, como resultado, apresenta população afetada por 

diferentes graus de vulnerabilidades. Em uma tentativa de compreender melhor a 

vulnerabilidade, que se entende ser afetada por intervenções urbanas, o próximo item descreve 

uma tentativa de estabelecer indicadores para as privações da habitação e da infraestrutura 

urbana na Região Metropolitana de São Paulo. 

 

3.2. Vulnerabilidades e privações na Metrópole paulista 
 

 

No intuito de identificar parte dessas privações, Maciel  et.al. (2007) estabeleceram uma 

tentativa de sintetizar as vulnerabilidades habitacionais e de infraestrutura urbana da Região 

metropolitana de São Paulo. Utilizando microdados dos Censos6 de 1991, 2000 e 2010, geraram 

indicadores de vulnerabilidade para os municípios da RMSP7: O Índice de Vulnerabilidade 

Habitacional (IVH) e o Índice de Vulnerabilidade de Infraestrutura e Meio Ambiente (IVIMA).  

A construção do IVH buscou captar dois dos três grandes problemas de adequação da moradia: 

as condições físicas e a questão de coabitação/densidade familiar. Já a construção do IVIMA 

buscou captar os aspectos relacionados à infraestrutura estrita como acesso a luz elétrica e a 

telefone fixo, assim como aqueles que mais impactam o meio-ambiente e a saúde, tais como a 

existência coleta de lixo, água encanada, sanitário e esgotamento sanitário. A partir das “n” 

perguntas qualitativas selecionadas dos questionários dos Censos, realizaram transformações 

                                                                 
6 Considerando que a menor unidade comum de análise para o ano de 1991 é o município, uma vez que 
o componente amostral deste ano não é disponibilizado por distrito, apresentam-se inicialmente algumas 
reflexões acerca do comportamento dessas  privações nos municípios da Região Metropolitana de São 

Paulo e se avaliam as vulnerabilidades desagregadas por área de ponderação somente para os anos de 
2000 e 2010. 
7 A construção de indicadores foi resultado de projeto de pesquisa l iderado por Kuwahar a (2005), 

financiado pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa e executado pelos pesquisadores do Núcleo de Pesquisas 
em Qualidade de Vida (NPQV) da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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quantitativas arbitrando aos atributos das respostas os critérios de ausência (zero) ou não (um) 

de vulnerabilidade (Vide Apêndice A para variáveis e atributos).  

A agregação foi realizada somando-se os pontos alcançados por cada uma das “n” variáveis 

(perguntas), de modo que a somatória dos pontos está compreendida entre zero e “n”, sendo 

zero a ausência total de vulnerabilidade e “n” a vulnerabilidade absoluta, resultado da soma da 

vulnerabilidade expressa por todas as variáveis. A distribuição da vulnerabilidade pelos 

domicílios foi transformada em índice de acordo com o seguinte raciocínio: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

De acordo com esta lógica, se um domicílio avaliado em nove atributos apresentasse um índice 

igual a um, seria considerado de máxima vulnerabilidade. Agregando-se os domicílios, avaliados 

nessas variáveis, através da média obter-se-ia o índice de vulnerabilidade da dimensão para o 

município, onde valores próximos a 100 indicariam maior vulnerabilidade na dimensão.  

As diferenças entre os questionários dos Censos não permitem que se realizem comparações 

diretas utilizando os valores absolutos dos índices criados para os diferentes anos, uma vez que 

não apenas as perguntas e atributos são distintos, mas também os respondentes não coincidem 

(ou seja, não é possível realizar análise de coorte entre os Censos), embora sejam capazes de 

expressar, nos termos dos atributos de cada ano, o grau de vulnerabilidade das localidades. No 

entanto, é possível uma análise a partir do posicionamento relativo obtido por cada município 

em cada ano, na dimensão selecionada. Assim, os mapas a seguir apresentam uma tentativa de 

comparação entre as vulnerabilidades evidenciadas em 1991 e 2000. 

Num primeiro olhar aos mapas apresentados na Figura 13 , lembrando que os municípios com 

cores mais escuras seriam os de maior grau de vulnerabilidade, verificamos que a maior 

vulnerabilidade habitacional se observa nos municípios periféricos município de São Paulo e 

que, quase dez anos depois, apesar de se ampliar a vulnerabilidade habitacional no município 

sede da Região, o ordenamento dos municípios de maior vulnerabilidade não se altera o 

suficiente para retirar da lista das piores condições os municípios de Embu, Mauá e Diadema.  

Se confrontarem-se estes mapas aos dados apresentados na   
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Tabela 2, estes três municípios também figuram entre os piores posicionamentos relativos 

referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e rendimentos, embora 

mostrando-se pouco desiguais. Esse resultado sugere que a qualidade de vida imposta pela 

dinâmica metropolitana confira aos municípios periféricos baixa desigualdade, posto serem 

similares nas privações. Sugere, também, que intervenções sobre essa população requeiram 

abordagens multidisciplinares, haja vista populações estarem sujeitas a vulnerabilidades em 

diferentes dimensões 
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FIGURA 13 . ÍNDICE DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL PARA OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
Fonte: elaboração própria a partir dos Microdados do Censo Demográfico de 1991 e 2000 

 

SAO PAULO

EMBU

BARUERI

CAJAMAR

GUARULHOS

DIADEMA
SAO BERNARDO DO CAMPO

MAUA

ITAQUAQUECETUBA

40 0 40 80 Kilometers

N

EW

S

10.01 - 14.3

14.3 - 15.17

15.17 - 16.78

16.78 - 17.93

17.93 - 23.76

Não disponível

SAO CAETANO DO SUL

RIO GRANDE DA SERRA

POA

GUARULHOS

OSASCO

CAJAMAR

EMBU

SAO BERNARDO DO CAMPO
DIADEMA

SAO PAULO

50 0 50 100 Kilometers

N

EW

S

11.22 - 11.86

11.86 - 12.24

12.24 - 12.84

12.84 - 13.59

13.59 - 16.91



38 
 

1991 

 

2000 

FIGURA 14 . ÍNDICE DE VULNERABILIDADE DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA OS MUNICÍPOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
Fonte: elaboração própria a partir dos Microdados do Censo Demográfico de 1991 e 2000 
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Num olhar também superficial aos mapas apresentados na Figura 14,  verificamos que a maior 

vulnerabilidade expressa pelo IVIMA nos municípios da periferia, mais distantes do município 

sede da Região, sugerindo dois extremos de organização socioespacial para a dinâmica urbana, 

havendo um centro desenvolvido e uma periferia vulnerabilizada.  

Na Figura 13, embora a relação não pareça tão evidente quanto no caso do IVIMA, haveria uma 

possível relação entre o potencial de atração de residentes dado por condições melhores que 

adensam as localidades melhor providas de infraestrutura urbana, ampliando a demanda por 

moradias que, ao não serem capazes de ser providas na mesma velocidade e intensidade do 

aumento da demanda, agravariam os indicadores de vulnerabilidade habitacional. Uma análise 

superficial da evolução dos gastos públicos permite verificar um processo onde os investimentos 

em infraestrutura, acabam por seguir a ocupação efetiva do solo e não o contrário, como deveria 

ser (MACIEL et al 2007). Haveria, portanto, uma defasagem temporal entre o provimento de 

infraestrutura urbana e habitações que imprimiriam à dinâmica urbana uma complexidade tal 

que tornariam políticas de ocupação e planejamento urbano extremamente complexas.  

A capacidade de financiamento do setor público restringe as possibilidades de políticas públicas, 

o que explicaria, ao menos em parte, a incapacidade de regulação do mercado mobiliário e 

fundiário nos anos 1980 no Estado de São Paulo, que conviveu com uma década de baixa 

capacidade de arrecadação e elevados déficits orçamentários. A dinâmica das finanças públicas 

estaduais e municipais da década de 90 apresenta dois momentos distintos que podem ter 

influenciado a condução das políticas públicas de habitação e infraestrutura no período. Do 

ponto de vista estadual, a expansão da dívida mobiliária estadual da década anterior somada às 

características já mencionadas das contas públicas estaduais evidenciou um grave desequilíbrio 

fiscal que se estende pelo menos até 1994, quando se inicia um forte ajuste. A partir do acordo 

para refinanciamento da dívida estadual (1997), o ajuste restritivo promove saldos primários e 

orçamentários positivos, em parte favorecidos pelo avanço no processo de privatização e na 

expansão das concessões de serviços de infraestrutura, com queda nos investimentos públicos 

estaduais e restrições ainda maiores nos gastos municipais (CANO et. al., 2007). 

Essas características apresentadas para a Região Metropolitana indicam a importância de se 

avaliar os efeitos da Operação Urbana Consorciada Águas Espraiadas também sobre os 

municípios contíguos, tais como Diadema e São Bernardo do Campo que receberiam os efeitos 

dos deslocamentos favorecidos pelo movimento pendular da zona sudoeste do município de 

São Paulo e a Região do ABC.  Embora relevante, essa questão não pode ser avaliada no escopo 

da presente pesquisa, mas é o cerne da motivação dos trabalhos conjuntos entre os 

pesquisadores da equipe que envolvem instituições de pesquisa de São Paulo e do ABC.  

A despeito de não se ter avaliado impactos para além dos limites do Município de São Paulo, 
nessa pesquisa buscou-se, a partir de Maciel et al (2007), identificar se haveria associações entre 
variáveis que caracterizem os municípios e as suas políticas públicas. Os autores utilizaram um 
modelo de escolha binaria onde a ocorrência de vulnerabilidade, expressa pela média dos 
indicadores gerados, seriam consideradas variáveis dependentes, avaliadas de acordo com a sua 
probabilidade de ocorrência quando relacionadas a gastos públicos per capta de infraestrutura. 
Não conseguiram estabelecer generalizações diante da amostra reduzida de municípios, mas 
obtiveram resultados estatisticamente significativa para inferir que ao menos para o caso da 
Região Metropolitana de São Paulo, a baixa vulnerabilidade estaria relacionada à melhoria na 
renda e no investimento em infraestrutura. Embora não tenha sido possível estabelecer 
causalidades, as associações foram suficientemente significativas a ponto de sugerir que 
melhorias no aparato institucional envolvendo regulamentação clara quanto aos riscos 
ambientais poderiam ser acompanhadas por decréscimos na vulnerabilidade. 
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Diante desses resultados, mesmo que superficiais, a presente pesquisa considerou válidas as 
considerações dos autores, convergindo em sua análise ao afirmar que o valor estratégico dos 
grandes projetos urbanos é influenciado pela sua capacidade de promover transformações em 
diferentes escalas, desde o ambiente local até o mais amplo, afetando dimensões diversas além 
daquelas específicas e circunscritas às funções previamente estabelecidas para o instrumento 
de intervenção e para o espaço em análise.  

Nesse sentido, a sessão seguinte procura caracterizar a área de influência da Operação Urbana 
Consorciada Águas Espraiadas como parte do espaço metropolitano, sujeito à dinâmica 
socioeconômica da metrópole e, portanto, vulnerável a ela. 

 

3.3. Vulnerabilidades e privações no município de São Paulo e o caso 

Águas Espraiadas 
 

Uma primeira tentativa de identificar as vulnerabilidades e privações na área sob efeito da 

Operação Urbana Consorciada Águas Espraiadas é descrever as caraterísticas da popul ação 

residente.  Para efeito comparativo, a área influenciada, doravante denominada área de 

influência, será comparada a dinâmica do município e da região metropolitana. 

A área de influência foi definida a partir das Áreas de ponderação estabelecidas pelo IBGE para 

a componente amostral dos Censos de 2000 e 2010 (que ao longo desse relatório tem sido 

denominadas simplesmente como Microdados do Censo), embora com detalhamento maior 

para os dados de 2010, devido à complexidade de suas informações. Esta base foi escolhida por 

ser a fonte secundária de dados com o menor nível de agregação e com o maior grau de 

detalhamento disponível das características da população residente. A partir de suas 

informações é possível identificar os habitantes dos domicílios da área, embora não se permita 

caracterizar a população não residente que faz uso do espaço, tais como os que moram em 

outros bairros ou municípios e trabalham na região.  

Outra especificidade da base deriva do fato de que as delimitações realizadas pelo IBGE para a 

coleta de informação terem como um dos parâmetros o grau de adensamento verificado. As 

áreas consideradas de influência da operação definidas a partir dos critérios de delimitação das 

áreas de ponderação podem apresentar dados que extrapolem o espaço geográfico definido 

legalmente pela OUCAE. A Figura 15 elaborada a partir das áreas de ponderação de 2000 ilustra 

essa característica. As áreas de ponderação, portanto as informações obtidas para as áreas, 

envolvem um perímetro mais amplo que a área da operação propriamente dita.  

A Figura 16, por sua vez apresenta o perímetro da Operação englobando quase que a totalidade 

das áreas de ponderação onde se localiza a operação, sugerindo que houve um adensamento 

populacional na área suficiente para que se estabelecessem novos limites geográficos para as 

áreas de ponderação do IBGE. 
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FIGURA 15 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DA OUCAE -2000 

Fonte: Acervo de shapefiles disponível no Núcleo de Pesquisa em Qualidade de Vida (NPQV) da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

 

FIGURA 16 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DA OUCAE – 2010 
Fonte: Acervo de shapefiles disponível no Núcleo de Pesquisa em Qualidade  de Vida (NPQV) da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 
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Diante dessas limitações das bases de dados, os dados dos gráficos e tabelas desta sessão são 

apresentados para as subprefeituras de Cidade Ademar, Jabaquara, Pinheiros, Santo Amaro, e 

Vila Mariana, sendo que para os dados de 2000, inclui-se também a subprefeitura do Ipiranga. 

Embora sejam geograficamente mais amplas que a área da Operação Urbana, há suficiente 

convergência entre os dados para se estabelecer características gerais da população residente 

no espaço em análise. A Tabela 3 apresenta a população estimada na área em 2000, e a Tabela 

4 apresenta a mesma população, por Área de ponderação. 

TABELA 3 – POPULAÇÃO RESIDENTE ESTIMADA NA ÁREA DE INFLUENCIA DA OUCAE – 2000: POR DISTRITO E SUBPREFEITURA 

Distritos 

Subprefeituras 

Pinheiros 
Vila 

Mariana 
Ipiranga 

Santo 
Amaro 

Jabaquara 
Cidade 

Ademar 

 Campo Belo    66.646  
 

 Cidade Ademar      149.243 

 Curs ino   16.776    

 Moema  18.988     

 Ita im Bibi 56.110      

 Jabaquara     214.095  

 Santo Amaro    44.317   

 Saúde  46.960  
 

  

Tota l  56.110 65.948 16.776 110.963 214.095 149.243 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000 

TABELA 4 – POPULAÇÃO RESIDENTE ESTIMADA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA OUCAE – 2000: POR ÁREA DE PONDERAÇÃO E 

SUBPREITURA 

Area de ponderação 

Subprefeituras 

Pinheiros 
Vila 

Mariana 
Ipiranga 

Santo 
Amaro 

Jabaquara 
Cidade 

Ademar 

3550308999143  
 

16776    

3550308999146  23831     

3550308999147  
 

  35820  

3550308999148  23129     

3550308999149     14331  

3550308999150     19811  

3550308999151    21578 
 

 

3550308999152     14296  

3550308999153     19373  

3550308999154     23602  

3550308999158  18988     

3550308999159    20582   

3550308999160    24486   

3550308999161 18714      

3550308999162 13345      

3550308999163 24051      
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Area de ponderação 

Subprefeituras 

Pinheiros 
Vila 

Mariana 
Ipiranga 

Santo 
Amaro 

Jabaquara 
Cidade 

Ademar 

3550308999262     31674  

3550308999263     21836  

3550308999264     33352  

3550308999265      27301 

3550308999267      41327 

3550308999268      22990 

3550308999271      20155 

3550308999272      18012 

3550308999273      19458 

3550308999278    21901   

3550308999280    22416   

TOTAL 56.110 65.948 16.776 110.963 214.095 149.243 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000 

O Censo de 2010 não apresenta microdados por distrito na sua componente amostral, de forma 

que apresentamos a população estimada apenas por área de ponderação e subprefeitura, 

conforme Tabela 5.  Apesar das áreas de influência são serem geograficamente as mesmas, 

neste item apresentam-se tabelas e gráficos referentes às subprefeituras, assumindo a premissa 

de que o próprio adensamento que leva à delimitação das áreas de ponderação seja um indicio 

de possiblidade de adequação das subprefeituras à Área sob influencia da operação. 

TABELA 5 - POPULAÇÃO RESIDENTE ESTIMADA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA OUCAE – 2010: POR ÁREA DE PONDERAÇÃO E 

SUBPREITURA 

Área de Ponderação 
Subprefeituras 

Cidade 
Ademar 

Jabaquara Pinheiros Santo Amaro Vila Mariana 

3550308005164 47.574         

3550308005166 51.178         

3550308005169 39.944         

3550308005093   37.773       

3550308005095   31.466       

3550308005096   28.904       

3550308005097   30.463       

3550308005162   28.376       

3550308005163   38.219       
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Área de Ponderação 

Subprefeituras 

Cidade 

Ademar 
Jabaquara Pinheiros Santo Amaro Vila Mariana 

3550308005308   28.579       

3550308005050     23.447     

3550308005103     27.624     

3550308005100       39.717   

3550308005101       26.035   

3550308005094         26.925 

Tota l  138.696 223.780 51.071 65.752 26.925 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2010 

Para se avaliar as condições socioeconômicas dos residentes na Área de Influência da OUCAE, 

uma primeira análise se refere à composição da população por faixa etária. A Tabela 6 apresenta 

a população residente na Região Metropolitana em 2000 e 2010 e na sequência, apresentam-se 

os dados por subprefeitura que tenham sido influenciadas pela operação. 

TABELA 6 – População Residente No Município E Na Região Metropolitana De São Paulo por faixa etária 

Faixa etaria 2000 2010 

Município de São 

Paulo 

RMSP Município de São 

Paulo 

RMSP 

Até 5 anos  1.052.965 1.915.482 865.087 1.591.862 

De 6 a  9 anos 655.264 1.201.508 604.548 1.117.014 

De 10 a  14 anos 885.453 1.606.845 867.351 1.611.898 

De 15 a  17 anos 574.366 1.026.528 506.046 938.012 

De 18 a  21 anos 837.529 1.453.292 718.099 1.298.369 

De 22 a  30 anos 1.739.571 2.984.679 1.913.989 3.336.940 

De 31 a  40 anos 1.672.059 2.867.599 1.848.283 3.233.230 

De 41 a  50 anos 1.305.156 2.186.301 1.526.172 2.654.979 

De 51 a  60 anos 811.569 1.301.705 1.164.749 1.971.032 

De 61 a  65 anos 285.761 441.976 395.498 646.275 

Acima de 65 anos 615.852 894.084 843.681 1.284.367 

Tota l  10.435.545 17.879.999 11.253.503 19.683.975 

% de jovens (ate 21) 38.38 40.29 31.64 33.31 

% de idosos (maior 60) 8.64 7.47 11.01 9.81 

Fonte: IBGE. Microdados dos Censos de 2000 e 2010. Elaboração Própria. 
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TABELA 7 – POPULAÇÃO RESIDENTE ESTIMADA POR SUBPREFEITURAS SELECIONADAS 

Faixa etária 
Cidade Ademar Ipiranga Jabaquara Pinheiros Santo Amaro Vila Mariana 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Até 5 anos 43656 35659 37964 33541 20078 16038 12998 13810 14710 14542 17022 17330 

De 6 a 9 anos 26179 24933 24093 21930 12347 10491 8993 8341 10093 9631 11460 10299 

De 10 a 14 anos 35306 35853 33908 31164 17310 16000 13439 10527 14593 13273 17599 14068 

De 15 a 17 anos 22516 21383 22319 18712 11343 8462 10178 6825 9658 7834 12647 8958 

De 18 a 21 anos 33111 27817 33076 27966 16612 13980 18207 13064 16192 11966 21797 16923 

De 22 a 30 anos 64719 72713 68668 79297 35223 38322 43855 48550 34223 35054 49239 57979 

De 31 a 40 anos 59308 69647 70584 75417 36285 37186 42490 50243 35204 40630 50405 57862 

De 41 a 50 anos 42001 52916 56525 64991 27480 31323 41115 40999 31689 35387 48960 50462 

De 51 a 60 anos 24164 37228 35137 51445 17192 24127 32287 38775 23533 29756 34006 46915 

De 61 a 65 anos 7418 11454 14170 17275 6141 7944 11691 16612 8727 11704 12323 18092 

Acima de 65 anos 12419 21395 32791 42066 14084 19906 37320 41995 19937 28249 37578 45745 

Total da subprfeitura 370797 410998 429235 463804 214095 223779 272573 289741 218559 238026 313036 344633 

% de jovens (ate 21) 43.36 35.44 35.26 28.74 36.29 29.03 23.41 18.14 29.85 24.05 25.72 19.61 

% de idosos (maior 60) 5.35 7.99 10.94 12.79 9.45 12.45 17.98 20.23 13.11 16.79 15.94 18.52 

Fonte: IBGE. Microdados dos Censos de 2000 e 2010 

Um primeiro conjunto de informações indica que nas subprefeituras sob influência da Operação há uma população menor de jovens abaixo de vinte um anos, 

a exceção da subprefeitura de Cidade Ademar. A população residente é, em média, mais velha em um possível indício de que a área seja relativamente mais 

consolidada como região de atração na década de 2000. A população maior que 60 anos aumenta em todas as subprefeituras, convergindo com a tendência 

demográfica de envelhecimento da população, apresentando-se proporcionalmente maior que a média municipal e da região metropolitana. 

A mesma análise, agora considerando-se apenas as áreas de ponderação abarcadas pela operação urbana indica um grau de envelhecimento ainda maior, 

como se evidencia na   
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Tabela 8. 
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TABELA 8 – POPULAÇÃO RESIDENTE ESTIMADA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA POR SUBPREFEITURA- 2000 E 2010 

Faixa etária Subprefeituras Total 
2000 

Subprefeituras Total 
2010 Pinheiros Vila 

Mariana 
Ipiranga Santo 

Amaro 
Jabaquara Cidade 

Ademar 
Pinheiros Vila 

Mariana 
Santo 

Amaro 
Jabaquara Cidade 

Ademar 

Até 5 anos  3003 3954 1546 6558 20078 15143 50282 3008 1204 3765 16038 10989 35004 

De 6 a  9 anos 2140 2542 937 4477 12347 9327 31770 1788 979 2353 10491 7169 22780 

De 10 a  14 anos 3089 3903 1398 6518 17310 13429 45647 2006 1235 3130 16000 10678 33049 

De 15 a  17 anos 2406 2773 972 4454 11343 8970 30918 1273 812 1815 8462 6188 18550 

De 18 a  21 anos 3629 4410 1212 8327 16612 12923 47113 1984 1327 3354 13980 9189 29834 

De 22 a  30 anos 8722 10010 2696 17352 35223 25096 99099 8218 3884 9607 38322 24280 84311 

De 31 a  40 anos 9411 10738 2750 16419 36285 23875 99478 9766 3738 11100 37186 23343 85133 

De 41 a  50 anos 8670 10196 2246 15781 27480 18084 82457 7168 4102 8976 31323 18604 70173 

De 51 a  60 anos 5905 6845 1276 13273 17192 11660 56151 6713 3333 8653 24127 13831 56657 

De 61 a  65 anos 2065 2797 475 5256 6141 3923 20657 2744 1461 3750 7944 4431 20330 

Acima de 65 anos 7070 7780 1269 12547 14084 6812 49562 6403 4849 9249 19906 9995 50402 

tota l  56110 65948 16777 110962 214095 149242 613134 51071 26924 65752 223779 138697 506223 

% de jovens (ate 21) 25.43 26.66 36.15 27.34 36.29 40.06 33.55 19.70 20.64 21.93 29.03 31.88 27.50 

% de idosos (maior 60) 16.28 16.04 10.40 16.04 9.45 7.19 11.45 17.91 23.44 19.77 12.45 10.40 13.97 

Fonte: IBGE. Microdados dos Censos de 2000 e 2010 
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Em termos de níveis de instrução, a população da área, em 2010 apresenta uma porcentagem 

de residentes sem instrução ou com fundamental incompleto menor do que a média municipal 

e da região metropolitana. Em parte, reflexo da presença relativamente maior de população 

adulta que, inclusive, apresenta uma participação maior de residentes com cursos superiores 

completos em mais do que dez pontos percentuais se comparado à RMSP.  

TABELA 9 – NÍVEL DE INSTRUÇÃO DA POPULAÇÃO MAIOR DE DEZ ANOS RESIDENTE ESTIMADA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA EM 2010 

(%) 

 Faixa etária 

Nível de Instrucao 

Total  
Sem 

instrução e 
fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo e 

médio 
incompleto 

Médio 
completo e 

superior 
incompleto 

Superior 
completo 

De 10 a  14 anos 
92 8 0 0 

33.049 

De 15 a  17 anos 
34 58 8 0 

18.549 

De 18 a  21 anos 
20 26 50 5 

29.834 

De 22 a  30 anos 
17 16 37 30 

84.310 

De 31 a  40 anos 
23 15 27 35 

85.133 

De 41 a  50 anos 
28 15 25 33 

70.173 

De 51 a  60 anos 
29 14 23 33 

56.657 

De 61 a  65 anos 
34 16 22 29 

20.331 

Acima de 65 anos 
51 15 17 17 

50.403 

 % do Tota l da Área  32% 17% 25% 25% 448.439 

% do Municipio de São Paulo 37.6% 19.6% 26.7% 16.1% 9.783.870 
 

% da RMSP 39.4% 20.0% 27.4% 13.2% 16.975.099 
 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2010 

Se considerarmos que os anos médios de estudo por subprefeitura da área em 2000 (vide Tabela 

10) é razoável supor que houve uma ampliação da população letrada na região, em maior 

medida advinda de Pinheiros, Vila Mariana e Santo Amaro, mas de distritos específicos: Moema, 

Santo Amaro e Itaim Bibi. 

TABELA 10 – ANOS MÉDIOS DE ESTUDO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 2000 

Subprefeitura Distrito Anos médios de estudo 

 Cidade Ademar  Cidade Ademar 6.20 

 Ipi ranga  Curs ino 6.65 

 Jabaquara  Jabaquara 6.97 

 Pinheiros  Ita im Bibi 10.14 

 Santo Amaro  Campo Belo 9.68 

 Santo Amaro  Santo Amaro 10.16 

 Vi la Mariana  Moema 11.04 

 Vi la Mariana  Saúde 9.52 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2010 
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TABELA 11 – RENDIMENTOS MÉDIOS DE JULHO DE 2010 DOS RESIDENTES NA ÁREA DE INFLUENCIA  (2013=100) 

Subprefeitura Area de ponderação 

Rendimento 
domiciliar per 
capta  Média 

Rendimento do 
trabalho principal 

Rendimentos de 
todos  os trabalhos  

Pinheiros 3550308005050 6924.34 8155.30 7425.77 

Pinheiros 3550308005103 5864.81 7800.88 6289.26 

Vi la Mariana 3550308005094 3648.33 4678.62 3861.15 

Santo Amaro 3550308005100 5911.46 5997.66 5964.34 

Santo Amaro 3550308005101 8372.51 8345.82 8965.30 

Jabaquara 3550308005093 2532.01 3610.80 2704.01 

Jabaquara 3550308005095 1800.01 2769.60 1914.15 

Jabaquara 3550308005096 3924.51 4619.90 4413.06 

Jabaquara 3550308005097 1368.10 2093.10 1482.12 

Jabaquara 3550308005162 1356.39 1913.78 1493.51 

Jabaquara 3550308005163 804.20 1261.53 893.96 

Jabaquara 3550308005308 1766.53 2604.18 1880.93 

Cidade Ademar 3550308005164 940.13 1551.70 1034.30 

Cidade Ademar 3550308005166 844.68 1349.85 932.75 

Cidade Ademar 3550308005169 4797.13 4963.92 4984.49 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2010. Nota: valores constantes de 31/12/2013, corrigidos pelo IGP-DI divulgado pelo Banco 

Central. 

Os rendimentos auferidos pelos residentes mostram-se distintos na área de influência, com 

medias substancialmente mais altas nas Subprefeituras de Santo Amaro e Pinheiros e valores 

bastante inferiores em Cidade Ademar. As vulnerabilidades de habitação e infraestrutura 

discutidas anteriormente convergem com a distribuição desigual da renda, evidenciando que na 

área da operação há setores mais vulneráveis que outros. 

O próximo capítulo faz um apanhado das formas de intervenção, descrevendo os principais 

instrumentos de política urbana experimentados pelo Município de São Paulo.   
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4. Instrumentos de Política pública urbana8 

Este capítulo procura apresentar alguns dos principais conceitos que permeiam as políticas 
urbanas implementadas no município de São Paulo, buscando assim evidenciar a forma como 
se estabeleceu a operação urbana com contornos de instrumento econômico de incentivo de  
mercado, buscando aproximar interesses privados das demandas públicas de gestão da 
ocupação do território. 

4.1. Conceito do Solo Criado e da mais-valia urbana 

 

O Solo Criado, de acordo com Meirelles (1986, p. 333), é “toda área edificável além do 
coeficiente mínimo de aproveitamento9 do lote, legalmente fixado para o local. [...] será sempre 
um acréscimo ao direito de construir além do coeficiente básico de aproveitamento 
estabelecido pela lei”. 

O conceito foi originado na Europa a partir de discussões realizadas em Roma, em 1971, por 
especialistas da Comissão Econômica para a Europa, ligada à Organização das Nações Unidas, 
que concluíram que havia necessidade de dissociar o direito de edificar do direito de 
propriedade, já que esse último deve pertencer à coletividade, podendo ser admitido somente 
por concessão ou autorização do Poder Público. 

Para Gonçalves (2011), a ideia fundamental é que o investimento público quase sempre gera 
valorização dos imóveis próximos, sendo que muitas vezes a soma dos benefícios dessa 
valorização supera o investimento realizado. Dessa forma os custos dos investimentos são 
rateados por toda a sociedade, mas os benefícios são privados e privilégio somente dos que 
detém propriedades na área valorizada, ou seja, se as potencialidades dos diferentes terrenos 
urbanos devem ser distintas em função da política urbana, não é justo que os proprietários 
sejam beneficiados individualmente por esta condição que independeu totalmente de sua ação 
sobre o terreno. 

Nessa mesma linha, Sandroni (2008) expõe que melhorias com infraestrutura que é realizada 
com recursos públicos ou ainda as mudanças na capacidade construtiva em terrenos já urbanos 
e de fácil acesso, podem provocar também forte valorização nesses terrenos, porém essa 
valorização é apropriada somente pelos seus proprietários gerando assim um enriquecimento 
dos proprietários sem que estes tivessem feito qualquer esforço para tal valorização. O autor 
ainda cita que essa valorização é normalmente resultante do próprio processo de crescimento 
urbano, já que a demanda por mais espaços de construção e o caráter não reprodutível do solo 
resultam em uma elevação de preços. 

Debates foram feitos para tentar minimizar o problema da apropriação da valorização somente 
pelos proprietários, como na França, onde desde 1975 existe o Teto Legal de Densidade (Plafond 
Legal de Densité – PLD) que define um limite legal para o direito de construir, sendo que se 
desejar construir além desse limite, o proprietário terá que pagar ao poder público para adquirir 
esse direito, isso significa que foi desenvolvido um instrumento para recuperação da valorização 
dos terrenos ou, como iremos denominar daqui em diante, mais-valias urbanas. 

                                                                 
8 Agradecemos a colaboração fundamental do economista Kleber Paulino neste cap ítulo. 
9 Coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área construída computável de uma edificação e área 
do lote. O coeficiente de aproveitamento pode ser: a) básico - potencial de área que o proprietário pode 
construir sem ter que pagar ao poder público; b) mínimo – percentual mínimo de área edificável da região, 

abaixo disso o imóvel é considerado subutilizado; c) máximo – capacidade máxima de construção que 
área consegue suportar, esse percentual de construção não pode ser ultrapassado.  
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A recuperação dessas mais-valias urbanas através da cobrança pela densidade, para Biderman 
(2005), “garante que as externalidades sejam internalizadas, ou seja, a cobrança pela densidade 
pode ser considerada uma tributação corretiva”. 

Nacionalmente o debate sobre Solo Criado foi iniciado em 1975 pelo Centro de Estudos e 
Pesquisas em Administração Municipal, da Secretaria do Interior do Estado de São Paulo, onde 
foram estabelecidas diversas premissas através de um documento chamado Carta de Embu, 
aprovado em dezembro de 1976. 

Porém, apesar de todos os debates anteriormente praticados e de muitos municípios já terem 
implantado alguma aplicação de Solo Criado, somente em 2001 foi aprovada uma Lei Federal 
com o intuito de regulamentar o ordenamento e uso do solo urbano através de instrumentos 
de política urbana. 

Essa foi uma medida tardia, mas extremamente necessária, conforme destacou Sandroni: 

 

A captação de mais valias urbanas criadas pelo desenvolvimento 
intenso das cidades brasileiras nas últimas décadas é um processo 
cada vez mais importante para o financiamento da implantação de 
infraestrutura e urbanização de favelas com o objetivo de construir 
uma cidade equilibrada não só do ponto de vista econômico, mas 
também do social e ambiental. (2008, p. 1) 

 

 

4.2 Estatuto da Cidade e os novos instrumentos de política urbana 

 

De acordo com Machuca (2010), o conceito de planejamento estratégico está associado ao 
marketing urbano e a competitividade das cidades para tornar os espaços urbanos mais 
atrativos para a captação de recursos externos e por conta disso o desordenado 
desenvolvimento das cidades brasileiras e a falta de planejamento por parte dos governos 
municipais fizeram surgir a necessidade da criação de novas propostas de instrumentos de 
planejamento e também de ordenamento financeiro do desenvolvimento urbano e visando 
atender essa necessidade foi promulgada a Lei Federal 10.257, também conhecida como 
Estatuto da Cidade. 

O Estatuto da Cidade foi inspirado no Movimento da Reforma Urbana, sendo aprovada somente 
em 2001. Ele é composto por cinco capítulos que propõe diretrizes de ordem pública e social 
sobre o uso da cidade e também da propriedade urbana que serão alcançadas somente através 
da correta utilização dos diversos instrumentos de política urbana inovadores propostos no 
segundo capítulo onde cada município tem autonomia de efetivar seus dispositivos segundo as 
características locais de seu território e respeitando a opinião de sua população.  

O principal objetivo do Estatuto da Cidade é delinear as diretrizes para o desenvolvimento e 
crescimento urbano respeitando as previsões do Plano Diretor de  cada Município. Além disso, 
busca criar um novo modelo de desenvolvimento econômico e social de forma sustentável, 
respeitando e interligando temas referentes ao ambiente, sociedade, economia e política.  

As diretrizes gerais do Estatuto da Cidade estabelecem um desenvolvimento sustentável da 
cidade, bem como a cooperação de diferentes entes governamentais, a oferta de transporte e 
serviços públicos destinados ao uso dos cidadãos, a melhor forma de uso do solo, a justa 
distribuição de benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, a participação da 
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população na formação dos planejamentos públicos, recuperação dos investimentos do Poder 
Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos dentre outros.  

O Estatuto da Cidade estabelece ainda, diversas inovações que procuram evitar que tais 
operações sejam somente liberações que buscam atender apenas interesses de particulares, ou 
então, a simples valorização imobiliária que impliquem na expulsão de atividades e de 
moradores de menor renda. 

Podemos dizer que tais inovações estão contidas basicamente em três campos: Um conjunto de 
novos instrumentos urbanísticos voltados a induzir a melhor forma de uso de ocupação do solo; 
participação direta da população em decisões sobre a cidade; e ampliações das possibilidades 
de regularização das posses urbanas. 

Uma das diretrizes mais importantes do Estatuto da Cidade é a delegação da responsabilidade 
da condução da política urbana para os municípios, mas oferecendo uma nova forma de 
planejamento e gestão do espaço urbano através de um conjunto de instrumentos inovadores 
de intervenção sobre seus territórios. 

Se tais diretrizes forem respeitadas na elaboração do Plano Diretor, a função social da cidade, 
bem como da propriedade, certamente serão atingidas. Porém, de acordo com Campos (2000), 
de nada adiantam instrumentos postos à disposição de lideranças que não pretendam utilizá-
los, ou seja, embora sejam ferramentas importantes, o poder público deve utilizá-las para a 
implantação de uma política urbana socialmente justa. 

Segundo Gasparini (2002, p. 16) apud (FERNANDES, 2007, p. 19), os instrumentos previstos no 
Estatuto são “todos os meios capazes, conjuntas ou individualmente, de propiciar a execução 
da política urbana”. 

E realmente, de acordo com Machuca (2010), os novos instrumentos abrem novas vertentes na 
forma de questão de ordenamento urbano. A reabilitação de uma área que se encontra 
degradada na cidade envolvendo a população e os diversos setores interessados, pode ser 
considerada uma forma de resgate de identidade cultural e local, além de sua importância 
econômica. 

Ainda, tais instrumentos com respaldo no Plano Diretor darão ao município a possibilidade de 
fiscalizar se os proprietários estão obedecendo as regras estabelecidas no mesmo. 

Dentre os instrumentos de política urbana citados no Estatuto da Cidade, a outorga onerosa do 
direito de construir e a operação urbana consorciada (onde se utiliza o CEPAC) terão maior 
enfoque nesse trabalho, pois tratam-se de instrumentos que utilizam o conceito de “solo 
criado”, ou seja, ambos têm a finalidade de recuperar a valorização fundiária e também de 
indução do desenvolvimento urbano, de acordo com Cymbalista e Santoro (2006). Além disso, 
se forem utilizados corretamente pelo poder público, podem trazer diversos benefícios do ponto 
de vista urbanístico, social e econômico para a cidade. 

Do ponto de vista urbanístico, esses instrumentos podem ser claramente vistos como benéficos, 
já que trazem diversas transformações para a cidade e também por serem utilizados como meio 
para um mais eficiente desenvolvimento urbano e auxiliando de forma a atingir os objetivos das 
políticas urbanas adotadas em uma determinada região. 

Já do ponto de vista social, de acordo com o Estatuto da Cidade (2001), a venda de potencial 
construtivo deve ser tratada como instrumento de regulação do mercado de terras, de 
efetivação da função social da propriedade e da cidade. 

E finalmente do ponto de vista econômico, podemos destacar a importância desses 
instrumentos na captação direta de recursos para executar as benfeitorias necessárias e 
também na valorização do valor venal dos imóveis, fazendo com que os impostos incidentes 
nessas propriedades, como o IPTU, também sejam mais elevados, gerando dessa forma um 
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adicional de arrecadação por parte da prefeitura, além da recuperação das mais-valias urbanas 
pelo poder público. 

Além disso, é importante observar que esses instrumentos de política urbana estão apontados 
no Estatuto da Cidade apenas de forma exemplificada, sendo admitida a criação de outros 
instrumentos diferentes, conforme iremos ver mais adiante com o a transformação do CEPAC 
em valor mobiliário. 

Conforme Biderman (2005), “as decisões de investimento e de tributos dos governos locais 
afetam o preço dos imóveis e as decisões de moradia dos indivíduos”, por isso é de extrema 
importância que o governo saiba como e onde utilizar esses instrumentos.  

 

4.3. Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 

Conforme apresentado no Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), a outorga onerosa do direito de 
construir é um instrumento que consiste na possibilidade de construir além dos limites 
permitidos pela legislação, sendo que os proprietários que forem beneficiados com tal 
possibilidade de utilização maior do potencial construtivo bem como da infraestrutura urbana, 
deverá restituir parte da riqueza adquirida à coletividade, ou seja, corresponde a um espaço 
edificável acima do coeficiente de aproveitamento para construir, podendo o Município vender 
ao proprietário um acréscimo nesse coeficiente. 

Podemos utilizar também a definição da Lei Municipal da cidade de São Paulo 13.430/2002 
(PMSP, 2002) onde destaca no segundo artigo que a Outorga Onerosa do Direito de Construir é 
a concessão, pelo Poder Público, de potencial construtivo adicional acima do resultante da 
aplicação do coeficiente de aproveitamento básico, até o limite estabelecido pelo coeficiente de 
aproveitamento máximo, de alteração de uso e parâmetros urbanísticos, mediante pagamento 
de contrapartida financeira10. No entanto, deve ser observado que a área acrescida deve estar 
entre o coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente de aproveitamento máximo, 
definidos no Plano Diretor. 

Ainda com base no Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), os recursos que forem obtidos por meio 
da contrapartida (definida por lei específica) podem ser utilizados em projetos de regularização 
fundiária. Tal lei, ainda definira as formas de cálculo para cobrança da outorga onerosa do direito 
de construir e os casos que possibilitam a isenção do pagamento desta.  

O Estatuto da Cidade deixa claro que a venda de potencial construtivo não deve ser tratada com 
instrumento puramente de arrecadação, mas como instrumento de regulação do mercado de 
terras, de efetivação da função social da propriedade e da cidade, gerido e monitorado 
democraticamente. 

Importante destacar, que a outorga onerosa do direito de construir somente poderá ser aplicada 
se estiver previamente prevista no Plano Diretor do Município, buscando combater as 
operações que se desvinculam da política urbana mais apropriada para as cidades. 

Por fim, tal instrumento pode ser visto por meio de duas vertentes, de acordo com as aplicações 
no Brasil: primeiramente, como forma de captação por meio de valorização fundiária, e segundo 

                                                                 
10 De acordo com o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PMSP, 2002), contrapartida 
financeira é o valor econômico, correspondente à outorga onerosa de potencial construtivo, de alteração 

de uso ou de parâmetro ou de parâmetros urbanísticos, a ser pago ao poder público pelo proprietário de 
imóvel. 
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como meio para um melhor e mais eficiente desenvolvimento urbano, facilitando ou 
dificultando o adensamento de áreas de acordo com os objetivos da política urbana adotada.  

 

4.4. Operações Urbanas Consorciadas 

 

Uma operação urbana consorciada, de acordo com o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), é um 

instrumento legal de intervenção urbana de iniciativa do poder público que viabiliza melhorias 

urbanas de caráter arquitetônico e urbanístico em associação com o setor privado. Sua essência 

consiste em identificar um perímetro dentro da cidade dotado de infraestrutura, mas que conta 

com considerável capacidade ociosa e onde a vocação sofre rápidas transformações. Neste 

perímetro, os índices urbanísticos podem ser alterados (coeficiente de aproveitamento, taxas 

de ocupação, usos) e a valorização decorrente é compartilhada entre o poder público e o setor 

privado. A parte que corresponde ao setor público deve ser transformada em obras previamente 

determinadas, que deverão ser realizadas dentro do próprio perímetro. 

Já Harada descreve uma operação urbana consorciada como sendo: 

 

O conjunto de intervenções urbanas com a participação de proprietários, 

moradores, usuários, e investidores privados, sob a coordenação do Poder 
Publico Municipal, para transformações urbanísticas estruturais, que possam 
trazer melhorias sociais e valorização ambiental. (HARADA, 2005 apud 
FERNANDES, 2007, p. 23) 

 

Para Savelli (2003) apud (MACHUCA, 2010) a operação urbana consorciada é destinada a 
viabilizar intervenções de grande escala, com o estabelecimento de parcerias entre o setor 
público e a iniciativa privada, articulando um conjunto de ações coordenadas pela prefeitura e 
definidas em lei municipal, com a finalidade de preservação, recuperação ou transformação de 
áreas urbanas específicas. O princípio ativo da operação urbana é a lógica da valorização do 
espaço urbano, criando condições atrativas para que os investidores imobiliários promovam o 
desenvolvimento de obras públicas. 

Tal valorização das áreas urbanas também pode acarretar problemas, principalmente sociais já 
que, conforme Sandroni (2008), não há como evitar os aumentos de preços das propriedades 
no interior do perímetro de uma operação urbana, o que pode provocar a expulsão dos 
moradores de baixa renda que não conseguem pagar os novos preços, mas para que essa 
valorização não implique em movimentos de gentrificação somente a declaração das Zonas 
Especiais de Interesse Social – ZEIS11 podem impedir que os preços dos terrenos inseridos nessas 
zonas se elevem, já que nessas áreas só é possível construir moradias sociais.  

Por esse motivo, o Estatuto da Cidade determina que a lei de cada operação urbana contenha 
um programa de atendimento econômico e social da população diretamente afetada pela 
operação, expressando a preocupação com o destino da população que mora ou utiliza o 
perímetro delimitado pela operação urbana. 

Para Sales (2005), para que uma operação urbana possa ter maior alcance social, deve fugir da 
lógica tributarista e/ou especulativa, garantir a recuperação e distribuição da mais-valia gerada 

                                                                 
11 “Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS são porções do território destinadas, prioritariamente, à 

recuperação urbanística, à regularização fundiária e produção de Habitações de Interesse Social – HIS ou 
do Mercado Popular – HMP.” (PMSP, 2002, Artigo 171) 
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pelo próprio investimento público e promover formas de ocupação mais intensa, qualificada e 
inclusiva do espaço urbano. 

É importante ressaltar que, de acordo com Machuca (2010), não existe um modelo único de 
cidade, então a implantação de uma Operação Urbana depende da realidade local, das 
características peculiares de cada cidade, seus processos sociais e fatores socioeconômicos.  

Prova disso é que a Operação Urbana Consorciada Faria Lima, na cidade de São Paulo, trouxe 
um novo instrumento financeiro para a captura de mais-valias criadas no perímetro da Operação 
Urbana, esse instrumento foi denominado como CEPAC, sigla correspondente a Certificado de 
Potencial Adicional de Construção, que posteriormente foi devidamente incorporado ao 
Estatuto Social.  

Uma das principais inovações que o CEPAC apresenta é que o interessado em sua compra não 
precisa ser necessariamente detentor de um lote dentro perímetro definido em lei. Uma vez 
alienado em leilão, este título pode ser negociado livremente no mercado secundário, desde 
que esteja vinculado a um lote dentro do perímetro delimitado pela Operação Urbana. Portanto, 
o CEPAC será livremente negociado, mas conversível em direito de construir unicamente na área 
objeto da operação. 

O mecanismo de funcionamento deste instrumento consiste na possibilidade da autoridade 
municipal estabelecer o máximo de potencial adicional que o perímetro da operação suporta e 
transformar estes m² em CEPAC, os quais são vendidos no mercado financeiro. Seus possuidores 
terão direitos de construir adicionalmente (o que inclui também mudanças de uso e taxas de 
ocupação) em proporção ao número de CEPAC adquirido. 

Segundo Marcos Cintra (1994), o CEPAC solucionou dois problemas: a transferência para a 
coletividade de parte dos benefícios e lucros gerados por investimento públicos que, até agora 
eram totalmente absorvidos por grupos específicos do setor privado; e a geração de recursos 
para o financiamento não tributário dos gastos públicos. 

 
FIGURA 17 - MODELO DE OPERAÇÃO URBANA UTILIZANDO CEPAC 

Fonte: Machuca (2010) 
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Como já dito anteriormente, as operações urbanas consorciadas, assim como a outorga onerosa, 
devem estar devidamente previstas no Plano Diretor do município e são regidas por lei 
municipal própria, portanto para entendermos o funcionamento das operações urbanas em São 
Paulo, é necessário antes conhecer o Plano Diretor Estratégico12 da cidade de São Paulo, que é 
o instrumento estratégico da política de desenvolvimento urbano. 

 

4.4.1. Operações Urbanas Consorciadas na cidade de São Paulo 

 

De acordo com Castels e Borja (1997) apud (OLIVEIRA, 2004), a ideia básica que norteia os 
modelos de planejamento urbano de corte pró-mercado – os chamados projetos estratégicos – 
é a de que o desenvolvimento capitalista obrigou os países (as regiões ou as cidades) a modificar 
suas estratégias de inserção na economia internacional. Dessa transformação emergem espaços 
privilegiados, os tais pontos de centralidade ou nós que, ligados entre si através de redes, 
responderiam por parcela significativa do fluxo de informações, bens, serviços e investimentos 
que possibilitam o crescimento econômico. Daí a importância de intensificar a relação desses 
centros nodais através de medidas que facilitem a mobilidade de pessoas e de negócios.  

No Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, podemos dizer que a operação urbana 
é um dos instrumentos que mais contribui para desenvolver esses pontos de centralidade no 
município, que consistem em um instrumento legal de intervenção urbana de grande escala do 
poder público que viabiliza melhorias urbanas, em perímetro previamente definido, em 
associação com o setor privado. Neste perímetro, os índices urbanísticos podem ser alterados e 
a valorização decorrente é compartilhada entre o poder público e o setor privado.  

De acordo com Oliveira (2004), as operações urbanas em São Paulo estreitaram os vínculos entre 
o capital imobiliário e o poder público potencializando a influência desse setor sobre a 
organização do espaço urbano abrindo caminho para intervenções mais amplas do terri tório 
através de um grande número de investimentos em áreas com grande potencial de valorização. 

Já Biderman e Sandroni (2005, p. 2) entendem que a essência de uma operação urbana “consiste 
em identificar um perímetro dentro da cidade dotado de infra-estrutura [sic], mas que conta 
com considerável capacidade ociosa e onde a vocação sofre rápidas alterações”.  

Para Savelli (2003, p. 4) apud (MACHUCA, 2010, p. 8), “o princípio ativo da operação urbana 
consorciada é a lógica da valorização do espaço urbano, criando condições atrativas para que os 
investidores imobiliários promovam o desenvolvimento de obras públicas”. E por esse motivo, 
geralmente os locais escolhidos são áreas que sofreram esvaziamento por conta da migração da 
atividade econômica. 

Nessa mesma linha Montadon e Souza afirmam que: 

 

O instrumento é responsável pela regulamentação de cerca de 3.000 
ha do território do município de São Paulo […] este processo utilizado 
em áreas com potencial de intensificação de uso do solo, abre espaço 
para empreendimentos que, diretamente, irão custear os 
investimentos em infraestrutura urbana. (2007, p. 14) 

                                                                 
12 Para maiores informações ver o Apêndice A que resume o Plano Diretor Estratégico do Município de 
São Paulo em vigor. 
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No entanto Fix (2009) discorda dos argumentos citados acima, em seu entender há sempre um 
conjunto de agentes do mercado imobiliário (e seus parceiros) que procura causar interferências 
na valorização do espaço urbano para que para se aproveitar disso, intensificando o uso da terra 
e promovendo lançamentos de empreendimentos lucrativos, que geralmente são complexos de 
alto padrão, em detrimento dos menos rentáveis, que são as habitações de caráter social. 

Mas como dito anteriormente, esse problema pode ser resolvido com declaração das ZEIS nas 
áreas onde se encontra a população de baixa renda para que dessa forma esses agentes 
imobiliários não consigam interferir na utilização do local, tendo em vista que nessas áreas só 
há a possibilidade de construir moradias sociais. 

É muito importante observar também que como uma operação urbana estimula a atividade 
imobiliária local, ela consequentemente estimula a economia da região e faz aumentar a oferta 
de emprego e renda, oferecendo postos de trabalho na indústria da construção civil e de obras 
públicas e, após o término das obras, com a instalação de novas atividades, escritórios e 
comércio fazendo que a economia continue sendo estimulada. 

Além disso, tem a questão do aumento de arrecadação de impostos, já que de acordo com o 
exemplo que Biderman e Sandroni na Operação Urbana Faria Lima, houve uma maior 
arrecadação do IPTU: 

 

[...] tanto porque o preço dos terrenos do interior de seu perímetro e 
situados no seu entorno aumentaram de preço (refletindo-se na 
Planta Genérica de Valores) como também em função de terem sido 
construídos muitos edifícios novos (que substituíram casas e sobrados 
com 25 ou 30 anos), o que fez diminuir o desconto por "obsolescência" 
no lançamento do IPTU que nos casos mencionados, poderia alcançar 
mais de 25% e, finalmente, devido ao aumento na qualidade dos 
imóveis. (2005, p. 16) 

 

 

4.4.2. O CEPAC como valor mobiliário 

 

O Certificado de Potencial Adicional de Construção, ou CEPAC, foi uma inovação criada pelo 
então vereador Marcos Cintra, sendo posteriormente incorporada ao Estatuto da Cidade 
(BRASIL, 2001), onde cita que o CEPAC é “uma forma de contrapartida financeira de outorga 
onerosa do potencial construtivo adicional, alteração de uso e parâmetros urbanísticos, para 
uso específico nas Operações Urbanas Consorciadas”, portanto o CEPAC só existirá se houver 
uma operação urbana consorciada aprovada por lei específica e esta lei deve ainda deve 
regulamentar não só a utilização, mas a quantidade total de CEPAC que poderá ser emitida, 
sendo que a venda desses títulos devem ser depositados em uma conta própria e 
posteriormente serão aplicados obrigatoriamente dentro do perímetro de intervenção da 
operação urbana. 

Entendem Gaiarsa e Monetti que o CEPAC:  

 

Apesar de ser classificado pela lei como uma “contrapartida financeira 
da cobrança Outorga Onerosa”, os Cepacs vão muito além, aportando 
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às transações baseadas no conceito de solo criado uma série de 
características que os colocam num plano superior, seja do ponto de 
vista de seu funcionamento, seja do ponto de vista dos resultados 
alcançados. (2007, p. 3) 

 

É importante ressaltar ser provável que a conceituação desse instrumento pelo Estatuto da 
Cidade tenha sido feita por que não há nenhuma diretriz na lei que estabeleça que o CEPAC deva 
ter formato de valor mobiliário ou especifique qualquer outro formato. Até 2003, antes da 
alteração da lei que estabelece a Operação Urbana Faria Lima, o CEPAC não tinha o formato de 
valor mobiliário o que muda completamente o funcionamento desse mecanismo, já que como 
valor mobiliário, dentre outras características importantes, o CEPAC está enquadrado na 
legislação que rege os valores mobiliários, o que inclui a Instrução 401 da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM - criada exclusivamente para regimento do CEPAC. 

Para Gaiarsa e Monetti (2007, p. 2), “os CEPACs são uma evolução da cobrança pela utilização 
do conceito de “Solo Criado”, desde sua concepção que passou por outras  formas de 
arrecadação [...] consistindo na forma mais atualizada desse instrumento”.  

Outra inovação que o CEPAC apresenta, de acordo com Machuca (2010), é que comprador não 
precisa ser proprietário de terreno dentro do perímetro da Operação Urbana para que o CEPAC 
foi emitido, já que o título uma vez negociado pode ser vendido livremente no mercado 
secundário, ou seja, a partir do momento que é colocado a venda, qualquer investidor pode 
adquiri-los, independente da relação que esse investidor tem com a área prevista na Operação 
Urbana, podendo ainda esse investidor negociar esses títulos como bem entender no Mercado 
Secundário. 

Mais um ponto importante a ser destacado em conformidade com Sandroni (2008), é que como 
os recursos obtidos com a venda dos títulos devem ser aplicados no próprio perímetro da 
operação urbana, a prefeitura não precisa realizar desembolsos prévios para realizar obras 
viárias ou de qualquer outra natureza na região. Como se trata de uma operação de venda a 
termo do direito de construir, isso não provocaria nenhum aumento no endividamento do 
município, ou seja, esses certificados não constituem dívida da prefeitura, já que não podem ser 
resgatados no caixa da prefeitura. 

Para Ferreira e Fix (2012) a venda de potencial construtivo está inserida em projetos que 
ampliam as oportunidades do mercado imobiliário o que só faz aumentar a concentração de 
riqueza. Para eles, o CEPAC é considerado uma “mina” para arrecadação de recursos pelo Poder 
Público, porém há consequências negativas para a sociedade, já que essa “mina” só renderá se 
os investimentos públicos urbanos forem condicionados pelos interesses do mercado 
imobiliário. Dessa forma o poder público buscará multiplicar o número de Operações Urbanas 
caso precise de dinheiro e as áreas são escolhidas apenas pelo potencial de gerar dinheiro 
através do CEPAC que serão investidos basicamente nas áreas de interesse do mercado, em 
detrimento da periferia. 

Mas contrapondo esse argumento, Savelli (2003) apud (MACHUCA, 2010), cita que as operações 
urbanas podem induzir a presença da produção imobiliária em regiões que ainda permanecem 
excluídas ou desvalorizadas, não devendo se limitar somente a regiões já promissoras e 
também, de acordo com Oliveira (2004), pelo menos em tese, o interesse coletivo estaria 
preservado pelo fato desses investimentos serem financiados pelos próprios usuários, liberando 
os recursos do orçamento público para os gastos prioritários do ponto de vista social.  

Nesse sentido, Sandroni (2008) destaca também que como a lei das Operações Urbanas faculta 
ao poder público oferecer às empresas contratadas para a realização de obras dentro do 
perímetro da Operação Urbana o respectivo pagamento com CEPACs através dos chamados 
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leilões privados, esses certificados poderiam pagar as obras realizadas nesse perímetro sem que 
a prefeitura tenha que recorrer a recursos do orçamento do município.  

Em São Paulo, a gestão é realizada por um grupo de gestão e coordenada pela SP-Urbanismo13 
subordinada da Prefeitura, esse grupo de gestão é encarregado de estabelecer as prioridades e 
o controle da emissão de CEPAC, já que é muito importante fazer a colocação dos títulos no 
mercado no momento e na quantidade certos para que consiga extrair o máximo de valor em 
cada leilão de CEPAC. 

Ainda é importante destacar outro ponto do CEPAC que é a fiscalização e acompanhamento das 
emissões de certificados, já que a Administração Municipal deve manter todas as informações 
atualizadas e disponíveis para a população de acordo com as diretrizes do Estatuto da Cidade e 
também com as normas da CVM e da Bolsa de Valores, que seguem as mesmas regras das 
empresas com ações negociadas em bolsa. 

Uma das exigências da CVM é que todas as informações consideradas relevantes para que um 
indivíduo possa investir nesse tipo de operação devem estar contidas no Prospecto e esse deve 
estar disponível para qualquer possível investidor. 

Para utilizar os CEPACs adquiridos, o comprador deverá formalizar o pedido de vinculação dos 
títulos ao terreno desejado para que seja feito o cálculo da contrapartida. Após o pagamento da 
contrapartida, a Prefeitura do Município de São Paulo deve emitir o alvará ao proprietário e 
solicitar que o Banco Escriturador execute o cancelamento dos referidos certificados.  

A Prefeitura deve ainda atualizar seus controles de estoque, para que na próxima comunicação 
ao mercado esses CEPACs já estejam sendo informados corretamente. 

 

4.4.2.1. Da emissão ao registro dos CEPACs 

 

A emissão dos CEPACs é feita pelo poder público municipal sendo que sua quantidade total não 
poderá ultrapassar o limite estabelecido na lei de cada Operação Urbana e deverá especificar o 
seguinte: 

1. A Operação Urbana onde os CEPACs poderão ser utilizados; 

2. Quais serão as obras e intervenções urbanas que serão financiadas com os recursos 
obtidos com a venda de CEPACs; 

3. O valor total da emissão; 

4. O preço de cada CEPAC; 

5. A quantidade de CEPACs emitida; 

6. A tabela de conversão de CEPACs em m² ou mudança de uso. 

Cada intervenção no perímetro de uma operação urbana constantes do menu global de obras 
será objeto de uma emissão específica de CEPACs sendo que a quantidade máxima de títulos 
oferecidos será igual ao resultado da divisão do custo total estimado da intervenção, pelo valor 
mínimo de emissão de CEPACs. Desta forma uma operação urbana poderá ter várias emissões 
de CEPACs, cada uma objeto de um ou mais leilões, porém uma nova emissão de CEPACs 
somente poderá ser feita para financiar novas obras se: 

                                                                 
13 SP-Urbanismo se originou da cisão da Empresa Municipal de Urbanização-Emurb em 2010 e tem por 

objetivo dar suporte desenvolver as ações governamentais voltadas ao planejamento urbano do Município 

de São Paulo. A Emurb foi dividida em SP-Urbanismo e SPObras. 
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1. as obras anteriores tiverem sido concluídas, 

2. todos os Cepacs da emissão anterior tiverem sido adquiridos, e 

3. tenham sido assegurados por meio de depósito em conta bancária vinculada todos os 
recursos necessários à conclusão da obra ou obras da intervenção anterior.  

Para que seja feito o registro dos CEPACs e assim transformá-los em títulos mobiliários, esses 
certificados devem ser aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que através da 
Instrução 401 de 29/12/2003 estabeleceu as normas sobre os registros de negociação e 
distribuição pública dos CEPACs cujos elementos mais importantes são os seguintes: 

1. Os CEPACs não podem ser ofertados no mercado sem prévio registro na CVM da 
Operação Urbana à qual esteja devidamente vinculado; 

2. A solicitação de registro da OU será formulado pelo Município emissor dos CEPACs e 
deverá ser instruído com uma série de documentos, entre eles podemos citar: 

a) plano diretor aprovado no Município prevendo a Operação Urbana; 

b) Lei específica com aprovação da Operação Urbana e autorização para emissão 
de CEPACs; 

c) decreto municipal específico deliberando a emissão dos CEPAC; 

d) minuta do prospecto; 

e) comprovante de aceitação do registro de negociação de CEPAC por bolsa de 
valores ou por entidade do mercado de balcão organizado, quando for o caso.  

Como já destacado anteriormente, a CVM exige um documento denominado “Prospecto” que, 
de acordo com a Resolução 401 da CVM (2003), é o documento que contém os dados básicos 
sobre a operação urbana e a quantidade total de CEPACs que poderá ser emitida para alienação 
ou utilização direta no pagamento das intervenções da própria operação. 

Esse documento deve estar permanentemente à disposição do público e principalmente dos 
possíveis investidores, com o intuito de oferecer maior transparência à emissão desses 
certificados e também alertar para todos os possíveis riscos que o investidor está correndo ao 
fazer a aquisição desses títulos. 

De acordo com o artigo 11 da Instrução 401 da CVM (2003), o Prospecto deve conter, pelo 
menos: 

1. a denominação, na capa do prospecto, do nome da Operação Urbana e indicação da 
emissão de CEPACs para financiamento das intervenções nela previstas, além do código ISIN do 
valor mobiliário; 

2. a descrição detalhada das intervenções previstas no âmbito da Operação, bem como os 
seus respectivos prazos de execução e custos estimados; 

3. prazo previsto para execução da Operação Urbana; 

4. a quantidade total de CEPACs que poderão ser emitidos; 

5. as características dos CEPACs emitidos no âmbito da Operação Urbana, especialmente 
a tabela de conversão dos potenciais construtivos e de modificação de uso, assegurados aos 
seus titulares, a existência de preço mínimo para alienação ou utilização direta em pagamento 
das intervenções, e demais elementos que devam ser informados ao mercado; 

6. a forma de colocação dos CEPACs, se pública ou privada, ou ambas; 
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7. indicação das principais referências legais relativas à Operação Urbana e à emissão dos 
CEPACs, entre as quais a Lei que autorizou a emissão dos CEPACs e o plano diretor do Município 
que prevê a possibilidade da Operação Urbana; 

8. estudo de viabilidade, contendo pelo menos as seguintes informações: valor de 
mercado dos imóveis contidos no perímetro da Operação Urbana, efeitos das intervenções 
sobre os imóveis, análise da demanda por adicionais de construção na área, estudo de impacto 
ambiental e de vizinhança, e forma de determinação da quantidade máxima de CEPACs que 
poderá ser emitida; 

9. indicação dos fatores de risco, inclusive os de natureza política e/ou econômica, e 
demais fatos que possam levar à modificação das características da Operação Urbana, a não 
realização das intervenções previstas, ou à existência de dificuldades para o exercício dos 
direitos assegurados pelos CEPAC no momento da emissão; 

10. a indicação da conta específica em que serão mantidos os recursos obtidos com a 
alienação dos CEPACs; 

11. informações sobre outras formas de captação previstas para atingir o objetivo da 
Operação, no caso de apenas parte dos recursos ser obtida através da emissão de CEPACs;  

Além do Prospecto, a CVM (2003) estabelece, através da Instrução 401, que  a prefeitura envie 
trimestralmente algumas informações com o intuito de sempre manter as todas as informações 
atualizadas durante o período de validade do registro da Operação Urbana. Dentre essas 
informações podemos citar as seguintes: 

1. relatório informando o andamento da Operação e das respectivas intervenções, a 
situação atualizada das áreas em que os CEPACs ainda podem ser utilizados, o prazo estimado 
para o seu término, os custos já incorridos, a quantidade de CEPACs distribuídos pública e 
privadamente, e quaisquer outros elementos que, direta ou indiretamente, afetem a execução 
dos projetos; 

2. relatório da instituição contemplando os fatos relativos à aplicação dos recursos e ao 
andamento da Operação Urbana; 

3. divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo às operações 
dos CEPACs de modo a garantir aos investidores acesso a informações que possam, direta ou 
indiretamente, afetar o valor de mercado dos CEPACs ou influir em suas decisões de adquirir, 
permanecer ou alienar esses valores mobiliários. 

Ainda, o artigo 15 da Instrução 401 da CVM (2003) estabelece que para que o leilão de CEPACs 
seja realizado, a prefeitura deve publicar o Edital no Diário Oficial, nos boletins informativos da 
bolsa de valores e em sua página da internet. 
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5. Operação Urbana Consorciada Aguas Espraiadas 
 

A operação Urbana Água Espraiada, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, aprovada pelas 
Leis 13.260/2001 e 15.416/2011, foi a primeira Operação Urbana aprovada após o Estatuto da 
Cidade e por isso pôde utilizar os instrumentos estabelecidos na lei. 

Essa operação urbana foi criada com o objetivo revitalizar as regiões de seis setores dentro do 
seu perímetro de abrangência, são eles: Brooklin, Berrini, Marginal Pinheiros, Chucri Zaidan, 
Jabaquara e Americanópolis, sendo que como podemos ver na Figura 18 cada setor conta com 
um determinado estoque de Potencial Construtivo Adicional que totaliza quatro milhões e 
oitocentos e cinquenta mil metros quadrados, porém somente três milhões e setecentos e 
cinquenta mil metros quadrados poderão ser integralmente convertidos em área construída 
pela utilização de CEPAC no perímetro da Operação Urbana Água Espraiada.  

  
Figura 18 - Perímetro da Operação Urbana Água Espraiada por setores 
Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo 

A Operação Urbana prevê intervenções que incluem desde o sistema viário e de transporte 
coletivo até habitação social e criação de espaços públicos destinados especialmente para a 
prática de esportes e lazer e utilizam, além do orçamento municipal, recursos provenientes da 
venda de CEPAC, como é caso da construção da Ponte Otávio Frias Filho (mais conhecida como 
Ponte Estaiada), prolongamento das avenidas Roberto Marinho e Chucri Zaidan, alargamento 
da Avenida Washington Luís além de empreendimentos habitacionais destinados a população 
que mora em assentamentos irregulares e que podem ser atingidas por outras obras da 
operação. 

A Operação Urbana Água Espraiada possui área bruta de aproximadamente treze milhões, 
duzentos e sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e três metros quadrados e atinge 
diretamente sete subdistritos: Brooklin, Campo Belo, Itaim Bibi, Jabaquara, Morumbi, Santo 
Amaro e Vila Andrade. Sendo que alguns desses subdistritos possuem perfil mais residencial, 
como é o caso de Campo Belo e Jabaquara. Já outros combinam residências com comércio e 
serviços que é o caso do Itaim Bibi e há ainda áreas de concentração de favelas, principalmente 
no setor Jabaquara que também devem ter projetos de infraestrutura e reurbanização. 

De acordo com a Lei da Operação Urbana Água Espraiada (PMSP, 2001), para o cálculo do 
potencial de construção adicional foi aplicado, a partir do cadastro Territorial, Predial de 
Conservação e Limpeza – TPCL, um método de decomposição de demanda que toma por base 
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o uso de terrenos e permite verificar a área do terreno renovável (que contabiliza terrenos vagos 
ou ocupados por usos horizontais, exceto os de alto padrão).  

Sobre a área total de terreno renovável foram aplicados fatores específicos para cada uso, 
chegando-se assim, à área de terreno passível de transformação de aproximadamente cinco 
milhões, seiscentos e vinte quatro mil e quinhentos e noventa e cinco metros quadrados.  

O Grupo de Gestão da Operação Urbana Água Espraiada é coordenado pela SP-Urbanismo e 
participam desse grupo órgãos municipais e entidades representativas da sociedade, conforme 

estrutura da Figura 19.  

  

 
Figura 19 - Estrutura do Grupo de Gestão da Operação Urbana Água Espraiada 
Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo 

Esse grupo tem como principais atribuições: Controlar a Operação Urbana, Definir prioridades 
na aplicação dos recursos, propor ajustes no valor mínimo do CEPAC dentre outras. E para isso 
se reúnem a cada noventa dias ou eventualmente quando houver necessidade.  

Com um prazo estimado de quinze anos de duração a prefeitura estima que o custo dessa 
operação seja de quatro bilhões e setecentos milhões de reais, sendo que os recursos aplicados 
devem ser originados prioritariamente pela venda de CEPAC. 

 

5.1.  Emissão de CEPAC na OUC Água Espraiada 

 

A emissora de CEPAC para a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada é a Prefeitura do 
Município de São Paulo e teve a SP-Urbanismo como coordenadora da operação, o BB Banco de 
Investimento como coordenador líder da oferta pública de CEPACs e a Caixa Econômica Federal 
como agente fiscalizador. 
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A quantidade máxima de CEPACs que pode ser emitidos para essa Operação Urbana é de três 
milhões e setecentos e cinquenta mil unidades com valor mínimo de quatrocentos e sessenta 
reais por unidade. 

TABELA 12 – ESTOQUE MÁXIMO POR SETOR E RELAÇÃO CEPAC X M² 

Setores Estoque (m²) Área adicional de 
construção 

Área de terreno 
referente à modificação 

de usos e parâmetros 

Jabaquara 500.000 3 m² 2 m² 

Brooklin 1.500.000 1 m² 1 m² 

Berrini 250.000 1 m² 2 m² 

Marginal Pinheiros 600.000 2 m² 2 m² 

Chucri  Za idan 2.000.000 1 m² 2 m² 

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo 
Nota: Obrigatoriamente deve ser utilizado 500.000m² no setor Jabaquara, o que significa que, dos 3.750.000m² disponíveis, restam 
3.250.000m² para os demais setores. 

O pagamento dos CEPACs pode ser feito à vista ou dividido em até dezoito parcelas e devem ser 
emitidos de forma escritural, portanto não se faz necessária a emissão física de documentos. 
Sua escrituração será feita pelo Banco do Brasil em nome do investidor, sendo que podem ser 
livremente negociados no mercado secundário até que seja vinculado a um terreno. 

Desde 2004 já foram realizados quinze leilões e uma colocação privada divididos em quatro 
distribuições de CEPAC totalizando uma arrecadação de pouco mais de um bilhão de reais, que 
já permitiu a construção da ponte Otávio Frias Filho, Habitações de Interesse Social, vias locais 
no setor Brooklin e Jabaquara, avenida jornalista Roberto Marinho (prolongamento), além da 
implantação de áreas verdes, sistema de transporte coletivo e drenagem no setor Chucri Zaidan 
e desapropriações de terrenos. 

O próximo capítulo procura identificar os efeitos da Operação Urbana sobre os preços dos 

imóveis, no intuito de avaliar os seus impactos. 
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6. Efeitos da implantação – aplicação do modelo de preços 

hedônicos 

 
O objetivo deste capítulo é avaliar os efeitos da OUCAE, consubstanciada pela intervenção de 

mobilidade – atual Avenida Roberto Marinha e a Ponte Estaiada, sobre os preços da terra de uso 

residencial, sabendo-se que uma grande obra de transporte causa efeitos sobre a forma urbana 

ao longo do tempo. Logo, os primeiros sinais de impactos sob a forma urbana se dão a partir do 

preço da terra/aluguel dos imóveis. O canal de conexão é a alteração da acessibilidade 

decorrente do investimento em transportes, que se reflete na valorização do imóvel (GATZLAFF; 

SMITH, 1993). É o trade-off clássico da economia urbana, em que a redução do custo de 

transporte (maior acessibilidade) é acompanhada do aumento no preço do solo.  

No entanto, os impactos sobre o preço da terra não são sempre uniformes. A situação que foi 

ilustrada refere-se a uma obra de perimetral, que conectaria (sub)centros de emprego e 

beneficiaria, teoricamente, todos no seu trajeto. O que de fato se observa são efeitos mais 

complexos e não lineares. A assimetria dos impactos é uma das questõe s empíricas relevantes 

na discussão. Cada tipo de obra (rodovia, ferrovia etc.) e as respectivas conexões nodais 

(intersecções, estações, paradas etc.) se relacionam diferentemente com o entorno.  

No caso de transporte leve sobre trilhos os aspectos importantes são as localizações das 

estações e as localidades que podem ser atingidas por caminhada em até quinze minutos  – 

ponto importante para mensurar eventual efeito futuro do monotrilho da Linha Ouro – 

atualmente em obras e cujo traçado se sobrepõe à Avenida Roberto Marinho desde do 

cruzamento com a Avenida Washington Luís até a Marginal Pinheiros. Essas localidades 

apresentarão tendência à valorização imobiliária. De modo oposto, as propriedades lindeiras 

aos trilhos (a menos de cinquenta metros de distância) podem sofrer depreciação de preços 

devido aos ruídos da circulação férrea – caso tradicional que não pode ser tomado por base para 

o monotrilho, cuja circulação é suspensa do nível do chão. A alteração de preços é o “primeiro 

sintoma” do processo de alteração da forma urbana em decorrência do investimento na 

infraestrutura de deslocamento (GATZLAFF; SMITH, 1993). 

Para rodovias e vias expressas os efeitos se assemelham, mas a magnitude e a escala mudam. 

Tendem à valorização imobiliária as propriedades que tem acesso à dita obra, ou dito de outra 

forma, cujos acessos representem ganhos de mobilidade – nesse caso as intersecções 

rodoviárias exercem papel crucial. Já a proximidade em torno de 500 metros ao lado do traçado 

poderá causar queda de preço das propriedades. O motivo é a poluição sonora e atmosférica 

decorrente – uma externalidade negativa (BOUARNET; CHALERMPONG, 2001). 

A predominância de um efeito positivo, que no caso da OUCAE seria dado pela nova avenida e 

o novo acesso às marginais do Rio Pinheiros e pela autorização de adensamento (construção 

acima do coeficiente de aproveitamento original da área), tenderiam a tornar a região mais cara 

e os terrenos mais disputados pelas incorporadoras. Como resultado indireto há uma pressão 

para que famílias de baixa renda se mudem para outros bairros, seja por remoção direta seja 

pelo encarecimento dos aluguéis e serviços da região – que é a gentrificação discutida nas seções 

anteriores.  
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6.1. Base de dados 
Utilizamos como referência o trabalho pioneiro de Biderman (2001), cujo estudo foi precursor 

na utilização do banco de dados de anúncio de novos lançamentos residenciais Embraesp 

(Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio) para fins acadêmicos, cujo trabalho de Maciel 

(2014) se inspirou e serviu como referência metodológica nesta pesquisa. 

Os dados da Embraesp abrangem a RMSP desde 1985 e tem em conta apenas os novos 

empreendimentos residenciais, de modo que estes dados não são adequados para avaliar 

vendas repetidas, como é prática usual em estudos empíricos sobre o mercado imobiliário na 

Europa ou nos EUA.  Não é também um banco de dados de vendas, mas de anúncios e preços 

propostos pelos ofertantes – não é o preço negociado, ou de “equilíbrio de mercado” – chamado 

de offer price na literatura. Seu banco de dados contém informações sobre cada unidade de 

habitação (área útil, número de quartos e banheiros, etc.). A versão do banco de dados utilizada 

é uma mescla dos dados publicamente disponibilizados pelo Centro de Estudo da Metrópole 

(CEM-CEBRAP)14 – que cobrem o período de 1985 a 2013 – e os dados adquiridos diretamente 

da Embraesp para os anos de 2014 e 2015 com os recursos disponibilizados pelo Fundo 

Mackpesquisa para este trabalho. Esses dois últimos anos foram georreferenciados pela equipe 

de desta pesquisa e compatibilizados com os dados fornecidos pelo CEM-CEBRAP. A série do 

total de lançamentos por ano por ser vista na Figura 20, com destaque para os booms de 1986 

(Plano Cruzado) e 2013 (auge do mercado imobiliário nos anos 2000), assim como os vales 

decorrentes da recessão advinda do Plano Collor em 1990 e das crises cambiais sofridas pela 

economia brasileira no final da década de 90 – em particular 1999. 

 

FIGURA 20 – LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

Fonte: elaboração própria por meio dos dados da Embraesp 

Há 12.668 lançamentos geocodificados no banco de dados da Embraesp entre 1985 e 2015 

(Figura 21). Esta base não é propriamente uma amostra estatística, mas contém todos os 

imóveis anunciados publicamente no mercado formal da RMSP. Portanto, ela pode ser 

representativa para se fazer algumas inferências sobre a população. De outro lado, não incluí 

assentamentos informais, que na RMSP e em outras regiões metropolitanas do Brasil são formas 

significativas de ocupação do solo. Sendo assim, a análise do impacto da implantação do OUCAE 

                                                                 
14 Para maiores informações acessar: http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/716 
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não considera o mercado informal nem a evolução comercial ou as revendas. O foco é os novos 

lançamentos imobiliários. 

 

FIGURA 21 - NOVOS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (1985-2015) 
Fonte: Embraesp e acervo de shapefiles disponível no Núcleo de Pesquisa em Qualidade de Vida (NPQV) da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 

Cheshire e Sheppard (1995, p. 248) sugerem que “if location-specific characteristics of housing 

are appropriately measured monocentric models can perform well”. Informações sobre as 

especificidades do local dos imóveis são obtidas por meio dos dados dos setores censitários de 

1991, 2000 e 2010, disponibilizados pelo Centro de Estudos da Metrópole – CEM – do CEBRAP 

(Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). A variável adotada foi a renda média mensal do 

responsável pela família dos respectivos setores censitários em que se encontram os imóveis. 

Esses dados estão em reais, atualizados monetariamente para dezembro de 2013 pelo Índice 

Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getulio Vargas– prática adotada 

para todos os valores monetários utilizados. 

6.2. Metodologia de Análise 
A metodologia para analisar o impacto do trecho-oeste do Rodoanel sobre o preço do solo 

urbano residencial será um “quase-experimento”. Conforme Cameron; Triverdi (2005), um 

experimento natural ocorreria quando um subconjunto populacional aleatório fosse submetido 

a uma variação exógena em sua(s) variável(is). Já o “quase-experimento” não possui essa 

aleatoriedade, o que significa que é preciso adotar alguma técnica estatística para distinguir os 

grupos de comparação, isto é, os “tratados” (afetados pela política pública) dos “não tratados”. 

A título de ilustração as Figuras 22 e 23 mostram as diferentes tipologias das unidades 

residenciais a partir de 2002. A primeira se refere ao grupo dos “tratados”, isto é, dentro da área 

da OUCAE, enquanto que a segunda se trata dos imóveis fora da área da OUCAE, porém dentro 

da RMSP. Percebe-se uma variância muito menor na tipologia dos tratados e torres com alturas 

maiores que a dos não-tratados. Isto indica um padrão mais homogêneo na OUCAE, em parte 
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como resultado do potencial construtivo adicional permitido na operação e o custo adicional de 

aquisição desse direito (por meio das CEPACs). 

 

FIGURA 22 - BOX-PLOT DE DESCRITIVAS DOS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS NA ÁREA DA OUCAE A PARTIR DE 2002 (“TRATADOS”) 

Fonte: Embraesp 

 

FIGURA 23 - BOX-PLOT DE DESCRITIVAS DOS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS FORA DA ÁREA DA OUCAE A PARTIR DE 2002 (“NÃO 

TRATADOS”) 

Fonte: Embraesp 

De acordo com Stock e Watson (2004, p. 271), “em um quase-experimento [...] a aleatoriedade 

é introduzida por variações em circunstâncias individuais que fazem parecer como se o 

tratamento fosse distribuído aleatoriamente”. 

Podemos, então, como afirma Angrist (2008), estimar o efeito causal médio de uma variável 

binária, como “ter sido ou não diretamente afetado/beneficiado pela OUCAE”, sobre um 

resultado (preço imobiliário). Dessa forma, a amostra será composta por dois grupos de 

indivíduos: os “tratados” (aqueles que foram diretamente afetados/beneficiados pela OUCAE) e 

os “controles” (aqueles que não foram diretamente afetados pela OUCAE). 
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A principal finalidade de se utilizar técnicas de “quase -experimento” para analisar os efeitos 

médios de uma política pública é contornar o viés de seleção, pois indivíduos “tratados” podem 

diferir dos indivíduos de “controle” por motivos outros que não o tratamento. Se isso ocorre, 

não se pode afirmar nada sobre o efeito da política pública (FAFCHAMPS, 2006).  

De acordo com Angrist (2008), há duas formas de avaliar os efeitos de tratamento: os métodos 

de regressão e os métodos de matching. Os métodos de regressão buscam basicamente estimar 

a magnitude e a significância de uma variável dummy (‘tratado’ – 1 – e ‘não tratado’ – 0) em 

relação a uma variável de resultado, controlando-se por diversos atributos dos indivíduos. Nesta 

aplicação adotamos os métodos de regressão. O interesse deste trabalho é com o efeito médio 

da nova avenida sobre os preços das terras, que podem ter sido afetados pela sua implantação.  

Para estimarmos um modelo de preços hedônicos precisamos, antes de qualquer coisa, a 

variável dependente preço. Para tal foi escolhido o preço do metro quadrado da área útil do 

imóvel – atualizado monetariamente, de acordo com o que se explicou anteriormente. Vale 

dizer que tomando a RMSP como um todo e focando no preço total da unidade habitacional, 

observa-se na Figura 24 que, à exceção dos primeiros anos da série – que correspondem à 

segunda metade da década de 80, o preço mediano dos imóveis em termos reais oscila em torno 

de R$ 400.000,00 (valores de dezembro de 2013). 

 

FIGURA 24 - EVOLUÇÃO DO PREÇO MEDIANO DA UNIDADE RESIDENCIAL NA RMSP DE 1985 A 2015 (VALORES CORRIGIDOS 

MONETARIAMENTE PELO IGP-DI DE DEZEMBRO DE 2013) 

Fonte: Embraesp 

Utilizando-se softwares15 de SIG (Sistema de Informações Georreferenciadas) foi possível 

calcular a distância linear mínima de cada nova unidade residencial disponibilizada para venda 

aos três distritos centrais de negócios (CDB – sigla em inglês): Centro, Paulista e Berrini – 

conforme recomenda Siqueira (2012). Pelo argumento de Cheshire e Sheppard (1995), tal 

medida é importante porque ela incorpora à analise proposta a abordagem da teoria da 

                                                                 
15 QGIS™ versão 2.18 e ArcGIS versão 10.3 (licença adquirida por meio dos recursos disponibilizados pelo Mackpesquisa) 
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localização. Como explicado na Introdução da tese, essa teoria sugere haver um trade-off entre 

o preço da terra e a distância do CBD, i.e., um trade-off entre a acessibilidade e custo da terra.  

Assumimos como se o indivíduo que recebeu o tratamento e aquele que não o recebeu foram 

aleatoriamente determinados. Assim sendo, é necessário que haja dois grupos, o de tratamento 

e o de comparação (ou “controle”). Para isso, valendo-se do SIG, foi possível definir o buffer do 

perímetro da OUCAE e segregar os lançamentos imobiliários contidos na área a partir de 2002 

(ano de início da operação urbana – cuja respectiva lei foi promulgada no segundo semestre de 

2001. Portanto, definiu-se o grupo de tratamento (ver Figura 25).  

 

FIGURA 25 - NOVOS LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS (1985-2015), COM DESTAQUE PARA AQUELES LANÇADOS A PARTIR DE 2002 

DENTRO DO PERÍMETRO DA OUCAE 

Fonte: Elaboração própria por meio dos dados da Embraesp e do acervo de shapefiles disponível no Núcleo de Pesquisa em 

Qualidade de Vida (NPQV) da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

A variável que identifica o local do grupo dos tratados é uma dummy que assume valor 1 (hum) 

se o lançamento residencial se encontrar dentro do perímetro da OUCAE e 0 (zero) caso 

contrário. São 303 ocorrências de lançamentos de imóveis sob essa condição.  
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6.3. Modelo econométrico 
A estimação de modelos de preços hedônicos é a técnica mais comumente adotada na avaliação 

de efeitos de intervenções de transporte sobre o valor das propriedades imobiliárias (tendo 

como pressuposto a existência do equilíbrio urbano conforme apresentado no capítulo teórico 

desta pesquisa), como em Wilson e Frew (2007).  

Os modelos de preços hedônicos têm sido utilizados regularmente em estudos aplicados desde 

1950, embora tenham sido formalmente desenvolvidos na década de 1940, afirma Bartik (1987).  

Um modelo de preços hedônicos se refere à demanda por uma mercadoria que possui diversos 

atributos.  Portanto, de acordo com Lancaster (1966), o consumidor não compra um bem único, 

mas uma cesta de características.  Bens duráveis como carros ou eletrodomésticos são exemplos 

típicos.  Os imóveis também podem ser vistos como bens hedônicos, já que os consumidores 

compram ao mesmo tempo localização, tamanho, número de quartos, quantidade de banheiros 

e outros atributos. 

Rosen (1974) afirma que a utilidade para o consumidor é dada pelos atributos do bem, não o 

bem em si mesmo.  Como resultado, qualquer bem z é expresso como um vetor z=(z1, z2, ..., zn) de 

k características. Por esta razão, um modelo geral de preços hedônicos é p(z)= f (z1, z2, ..., zn). Uma 

equação de preços hedônicos simples é:  

k

K

k

k zzp 



1

0)( 
      (Equação 7) 

Onde cada atributo Zk tem um impacto marginal βk sobre p(z), ou seja, o preço marginal do 

atributo ou seu valor implícito.  

De acordo com Bartik (1987), a estimativa de preços hedônicos fornece informações sobre a 

oferta marginal de um atributo para o consumidor em uma situação de equilíbrio de mercado. 

Assim a oferta de cada atributo se iguala seu preço marginal. Então a equação de preços 

hedônicos é uma forma reduzida de um sistema de equações simultâneas de demanda e oferta. 

Nesta aplicação adotamos a forma reduzida, pressupondo a inelasticidade da oferta, portanto.  

Tanto Epple (1987) como Bartik (1987) apontam problemas de especificação devido aos 

mercados implícitos que existem para as características/atributos dos bens. No mercado 

habitacional, a estimação corre risco de ser endógena e os coeficientes viesados se a oferta não 

for perfeitamente inelástica ou se houver preferências não observáveis.  Apesar disso, a forma 

de reduzida de um sistema de preços hedônicos é a especificação usualmente adotada para 

inferir os efeitos da implantação do investimento de transporte sobre o pre ço imobiliário, como 

em Boarnet e Charlempong (2001).  

As regressões de preços hedônicos seguem a metodologia utilizada por Boarnet e Chalermpong 

(2001), Wilson e Frey (2007) e Gatzlaf e Smith (1993)16. Entretanto, levamos em conta a ressalva 

de Cheshire e Sheppard (1995) segundo a qual formas lineares de estimação de modelos 

hedônicos podem render erros que não sejam normalmente distribuídos. Dessa forma, optamos 

pela especificação log-linear. O histograma na Figura 26 mostra que o logaritmo natural dos 

preços do m² da área útil parece seguir uma distribuição log-normal.  

  

                                                                 
16 As regressões foram rodadas no software Stata 12 SE™. 



72 
 

 

FIGURA 26 – HISTOGRAMA DO LOGARITMO NATURAL PREÇO DO M² DA ÁREA ÚTIL DOS LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS NA RMSP 

(1985-2015) 

Fonte: Embraesp 

O modelo de preços hedônicos deve considerar três grupos de fatores que determinam os 

preços da terra: características específicas da residência/domicílio, características específicas da 

localidade/vizinhança e acessibilidade, conforme representado na forma algébrica abaixo.   

ii e++=preco  iii dadeAcessibili.a.VizinhançImóvel.       (Equação 8) 

Assim, a especificação geral do modelo para estimação dos seus coeficientes toma a seguinte 

forma vetorial17: 

   dade.Acessibilientorno. do ticasCaracterísimóvel. do ticasCaracterísln 0 +++=p   (Equação 9) 

onde p = preço calculado do m² da área útil dos lançamentos residenciais deflacionado a valores 

de 2013 por meio do IGP-DI;  Características do imóvel = vetor de características do domicílio 

tais como tamanho (área total), número de quartos, número de banheiros, número de vagas na 

garagem etc.; Características do entorno = renda mensal do chefe de família e dummy para os 

domicílios localizados no município de São Paulo e Acessibilidade = distância linear mínima aos 

centros de negócios do município de São Paulo: centro histórico, avenida Paulista e avenida 

Engenheiro Luís Carlos Berrini. 

A variável renda mensal do responsável pela família foi computada da seguinte maneira: para 

todos os lançamentos residenciais anteriores entre 1985 e 1994 adotaram-se os valores do 

Censo de 1991. Caso contrário, utilizaram-se os valores do Censo 2000 no intervalo 1995 a 2004 

                                                                 
17 Ver Bartik (1987); Cheshire; Sheppard (1995). 
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e os valores do Censo 2010 para 2005 em diante. Assim, controla-se pelas mudanças na renda 

que poderiam afetar a demanda por unidades habitacionais e, por conseguinte, seus preços. 

O modelo acima foi estimado com dados empilhados (pooled) com dummy de tempo. Poder-se-

ia estimar um modelo de painel com efeitos fixos caso as unidades anunciadas pudessem ser 

observadas em mais de um instante do tempo. Embora esteja-se lidando com várias unidades 

seccionais ao longo dos anos, os novos empreendimentos aparecem nos microdados apenas 

uma vez, já que, conforme dito anteriormente, a base de dados contém apenas uma informação 

por unidade anunciada.  

Uma alternativa seria agregar as unidades em um nível local, como o setor censitário ou o bairro. 

Ainda nesse caso o painel seria desbalanceado e os graus de liberdade seriam 

consideravelmente reduzidos.  

6.4. Hipóteses testadas 
Um dos resultados de uma obra de infraestrutura que reduz os custos de transporte, conforme 

discutido, seria a elevação do preço da terra. A avenida Jornalista Roberto Marinho, não é uma 

obra viária de caráter radial, mas é uma espécie de arco que conecta vias radiais (como as 

avenidas Washington Luiz, Vereador José Diniz e Santo Amaro) com a Marginal Pinheiros. 

Haveria, portanto, uma eventual elevação do preço da terra nas proximidades das localidades 

por ela seccionada. Por outro lado, a proximidade ao traçado pode ser um fator negativo, uma 

vez que há aumento do ruído, das emissões de gases e de material particulado. Logo, nosso 

intuito é testar a validade dessas hipóteses, de sorte a verificar se há alteração no preço do solo, 

e se houver, qual a magnitude e o sinal do efeito líquido (ver Figura 26). 

  

Figura 26 – Representação esquemática dos possíveis efeitos do Avenida Jornalista Roberto Marinho sobre o preço da terra. O 

gráfico da esquerda mostra um dos eventuais efeitos se predominarem os ganhos de acessibilidade. O gráfico da direi ta mostra 

um dos possíveis efeitos se predominarem as externalidades negativas. 

Fonte: elaboração própria 

Como vem se argumentando, há dois tipos de efeitos causados pela nova infraestrutura 

rodoviária e que não são necessariamente excludentes: (i) ganho de acessibilidade e (ii) 

externalidades negativas. Portanto, a hipótese a ser testadas é: 

▪ Os preços dos imóveis aumentam com a OUCAE (e.g. os efeitos de ganho de 

acessibilidade predominam) – hipótese nula; 

▪  A hipótese alternativa, por sua vez, é que a variação dos preços dos imóveis foi nula ou 

negativa (externalidade negativa predominando). 
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6.5. Resultados: efeitos da OUCAE sobre o preço do metro quadrado 

residencial 
Três estimações são feitas cada qual com uma diferente especificação – ver Tabela 13. Na 

primeira regressão considerou-se o uma especificação log-log, mesmo variáveis cujo dado 

original é discreto (como número de apartamentos por andar).  

Nas segunda e terceira regressões as especificações adotam forma log-nível, assumindo apenas 

as variáveis contínuas – como distância e área total da unidade residencial – com formato 

logarítmico. A diferença entre as duas formulações é que a última segue Gomes, Maciel e 

Kuwahara (2012), adotando a forma quadrática em relação à quantidade de dormitório, 

seguindo a mesma interpretação dos autores.   

Praticamente todas as variáveis de controle são significativas a 1% e em geral todos os 

coeficientes apresentam os sinais esperados. As variáveis de interesse são as interações entre 

as variáveis que identificam o local (OUCAE) e a dummy de tempo. Por exemplo, a interação 

entre a dummy de tempo da OUCAE com a dummy que identifica o seu local de influência direta 

corresponde ao impacto (contrafactual) da implantação da avenida Jornalista Roberto Marinho 

e a adoção de maiores coeficientes de aproveitamento sobre os preços dos imóveis residenciais. 

Em todas as especificações essas dummies são significativas, porém são de sinais diferentes. 

Enquanto estar na área da OUCAE elevada o preço do imóveis, ser lançado a partir de 2002 

reduz, em média, o preço do m² quando se comparado com os valores históricos de 1985 a 2001 

deflacionados. 

Somente a última especificação, em log-linear e com tratamento quadrático do número de 

dormitórios, apresenta a interação tempo-espaço da OUCAE significativa a 10% e com sinal 

positivo18. Isto indica que a OUCAE teve efeito positivo em relação ao preço dos imóveis 

residenciais por ela abrangidos. Seu coeficiente é 0,0146 o que implica que o lançamento 

residencial ter ocorrido na região circunscrita pela operação urbana a partir de sua vigência faz 

com que seu valor seja 1,5% maior que um mesmo lançamento com todas as mesmas 

características, porém fora da abrangência da OUCAE. 

  

                                                                 
18 Dentre as três especificações, mesmo que as demais também tenham sido aprovadas nos testes VIF e 

Ramsey, na última especificação os critério AIC e BIC são inferiores, assim como o R² ajustado é maior – 
ou seja, é a melhor dentre todas.  



75 
 

TABELA 13 – COEFICIENTES ESTIMADOS E ERROS PADRÕES CALCULADOS DAS VARIÁVEIS CAUSAIS 

variável dependente: ln preço m² da área útil Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

constante 8.3957*** 9.1675*** 9.4277*** 

  (0.2014) (0.1212) (0.1253) 

ln área total da unidade 0.3335*** 0.2237*** 0.2137*** 

  (0.0210) (0.0119) (0.0120) 

ln número de dormitórios 
-
0.4101***     

  (0.0342)     

ln número de banheiros 0.2148***     

  (0.0244)     

ln número de unidades por andar 0.1511***     

  (0.0144)     

ln número de blocos no condomínio 
-
0.0671***     

  (0.0085)     

edifício conta com cobertura 0.0222** 0.0593*** 0.0654*** 

  (0.0112) (0.0064) (0.0064) 

empreendimento hoteleiro 0.8156*** 0.4716*** 0.4201*** 

  (0.1396) (0.0778) (0.0769) 

ln renda do responsável pela família 0.0456*** 0.0654*** 0.0607*** 

  (0.0112) (0.0071) (0.0070) 

localização no município de São Paulo 0.0490*** 0.0990*** 0.1005*** 

  (0.0129) (0.0086) (0.0086) 

ln distância à Berrini 
-
0.0651*** -0.0949*** -0.0929*** 

  (0.0090) (0.0053) (0.0052) 

ln distância à Paulista 
-
0.1880*** -0.1378*** -0.1300*** 

  (0.0280) (0.0128) (0.0126) 

ln distância à Sé 0.0564** -0.0215 -0.0219 

  (0.0261) (0.0137) (0.0136) 

dummy imóvel localizado dentro do perímetro da OUCAE 0.0476 0.0389** 0.0370** 

  (0.0344) (0.0152) (0.0151) 

dummy de ano a partir de 2002 
-
0.1480*** -0.0913*** -0.0919*** 

  (0.0121) (0.0070) (0.0069) 

dummy interativa imóveis lançados dentro do perímetro OUCAE a partir de 2002 0.0311 0.0205 0.0164* 

  (0.0498) (0.0244) (0.0082) 

número de dormitórios   -0.1568*** -0.3561*** 

    (0.0070) (0.0237) 

número de banheiros   0.1326*** 0.1178*** 

    (0.0071) (0.0072) 

número de unidades por andar   0.0352*** 0.0335*** 

    (0.0018) (0.0018) 

número de blocos no condomínio   -0.0090*** -0.0090*** 

    (0.0010) (0.0010) 

quadrado do número de dormitórios     0.0394*** 

      (0.0043) 
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R-quadrado ajustado 0.57 0.56 0.57 

Número de observações 3.464 12.666 12.666 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01       

Fonte: Elaboração própria 

6.6. Discussão sobre os Resultados 
Os resultados obtidos pelo modelo econométrico mostram que o efeito da OUCAE sobre os 

preços é positivo, significativo a 10%, porém de magnitude não elevada. A Figura 28 esquematiza 

os resultados encontrados: um gradiente de renda da terra quebrado no lado sul da mancha 

urbana. Isto implica que as propriedades localizadas dentro do perímetro da operação urbana 

apresentam valorização imobiliária. Esses imóveis parecem ser aqueles que obtêm benefícios 

de acessibilidade por conta da Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Ponte Estaiada, 

especialmente porque durante todo o período avaliado não houve nenhuma melhoria 

significativa nos meios alternativos de deslocamento da região sul da RMSP onde se encontra a 

referida avenida. 

 

FIGURA 27 – FATO ESTILIZADO DOS EFEITOS DA OUCAE (ILUSTRANDO OS RESULTADOS DA TERCEIRA ESPECIFICAÇÃO) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da Tabela 13 

Os resultados corroboram (não-rejeitado) a hipótese nula. Estes efeitos de curto prazo tendem 

a desaparecer ao longo dos anos à medida que as decisões de localização comercial e residencial 

se alteram. Ademais, o melhor nível de serviços de transporte propiciados pela OUCAE tenderá 

a desaparecer com o crescimento da demanda por ele induzida. Enquanto uma eventual 

mudança na densidade territorial (ocupação) parece ser plausível ao redor da Avenida Jornalista 

Roberto Marinho, não há razão para acreditarmos que ele tenha força suficiente para contribuir 

sozinha para ao adensamento. Já havia tendência de ocupação pelas lógica de mercado, uma 

vez que a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini passou a ser o mais novo distrito central de 

negócios – e o mais valorizado segundo Biderman (2001). Ademais, a própria OUCAE como 

instrumento de política urbana induz a ocupação pois permite maiores coeficientes de 

aproveitamento nos lançamentos residenciais e, logo, maior adensamento por metro quadrado. 

Em suma, mesmo a avenida e seu eixo linear de intervenção planejada – conectando-se com a 

Rodovia dos Imigrantes – e com o ABC portanto – por meio de túnel que atravessa parte da 

subprefeitura de Jabaquara, não são condições únicas e suficientes para alteração no preço dos 

novos imóveis. 
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7. Ocupação, gentrificação, reassentamento e resistência 
A análise quantitativa dos dados mostrou que, a uma significância de 10%, existe um efeito 

médio positivo da implantação da Avenida – eixo principal da OUCAE – e do aumento do 

coeficiente de aproveitamento sobre o preço dos imóveis dentro do perímetro. Esse resultado 

vai ao encontro da hipótese nula, qual seja, a OUCAE levou à valorização dos  terrenos nela 

abrangidos, principalmente próximos à nova avenida. 

Essa expansão dos preços tende a ser acompanhada paulatinamente por um processo de 

redução das famílias de menor poder aquisitivo, pois seja pela remoção direta – que não 

necessariamente será acomodada nas habitações de interesse social em construção ou 

planejadas – seja pelo encarecimento dos aluguéis (mesmo aqueles informais) e pelo custo de 

vida do próprio bairro. Este último efeito se deve ao perfil do comércio que vai se estabelecendo 

em torno dos novos empreendimentos imobiliários, que são destinados – em sua grande maioria 

– a famílias de classe média alta. 

A gentrificação que advém coloca sempre a questão sobre qual o real alcance, interesse e 

capacidade do poder público em intervir em prol do “desenvolvimento da cidade”, seja lá o que 

isso de fato for. Como afirma Vainer, Oliveira e Lima Jr. (2013), uma grande intervenção urbana 

sempre é disruptiva, a começar pela escala dos projetos urbanos – que redesenham a paisagem. 

Além disso, afirma o mesmo autor, é certo que o gradiente de preços do solo será alterado, uma 

vez que as intervenções podem criar ou mesmo destruir centralidades e, sem dúvida, afetando 

o preço da terra – seja pelas amenidades urbanas envolvidas seja por eventual nova 

infraestrutura urbana de transportes. Ou seja, é impossível impedir efeitos indiretos indesejados 

– como a gentrificação. A dúvida que resta é o sobre o quanto a Prefeitura do Município de São 

Paulo é capaz de lidar com tais efeitos. 

Esta pesquisa propunha incialmente ser composta de pesquisa de campo baseada em 

questionários aplicado à população remanescente da antiga favela da Águas Espraiadas e que 

segue o caminho do córrego do Jabaquara. São pequenas concentrações de habitações precárias 

em travessas e pontos específicos da Avenida Jornalista Roberto Marinho. Obter e analisar as 

percepções dos indivíduos poderia lançar luz a alguns pontos em aberto, especialmente sobre a 

capacidade da prefeitura lidar com os efeitos indiretos ou indesejados da intervenção urbana. 

Entretanto, teve-se que alterar a metodologia qualitativa, o que implicou, inclusive, a não 

necessidade de submete-la ao parecer da Comissão de Ética da Universidade, pois não mais 

pôde ser adotada a técnica de entrevistas com residentes na região do Córrego Águas Espraiadas 

e Jabaquara. As razões que se levaram a optar por outra forma de análise qualitativa são 

descritas a seguir. 

Durante o primeiro semestre de 2016 foram realizadas duas ações preparatórias para a pesquisa 

de campo. Numa primeira ação, enviou-se ofício para Secretaria de Habitação do Município de 

São Paulo solicitando informações e contatos da Regional Sul (HABI-SUL) a fim de obter maiores 

elementos sobre a ocupação e a remoção e reassentamento dos residentes do trecho da favela 

Águas Espraiadas. Nenhum retorno foi dado. A segunda ação foi contatar a Associação dos 

Moradores do Jardim Edite, cujo líder comunitário Gerôncio Henriques Neto, teve papel 

importante nas negociações com a prefeitura e na manutenção da população de parte da favela 

nos empreendimentos HIS construídos na área de intervenção. Todavia, após o falecimento 

dele, a Associação se dispersou e os meios de contatos diretos já não mais respondiam.  
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Após alguns meses, já no final do primeiro semestre, obteve-se informação que a ONG Casa da 

Cidade, mantida pelo vereador Nabil Bonduki, havia realizado um evento para debater esse 

processo e contar a história das famílias do Jardim Edite. Contatou-se a ONG e obteve-se como 

resposta que, somente após o período eleitoral, conseguir-se-ia conversar com o vereador e 

solicitar um canal para acessar os moradores. 

Aliás, com o fato das campanhas para eleição municipal, recebeu-se o alerta que quaisquer 

tentativas de contato seriam conturbadas pelas campanhas de candidatos a vereadore s ou a 

prefeito na região – uma vez que alguns vereadores tiveram como foco de ação e de obtenção 

de votos a participação nas audiências públicas da OUCAE. A equipe de pesquisadores decidiu a 

partir disso não realizar mais entrevistas diretas com a população, pois o término previsto das 

eleições (não havia como saber previamente que não haveria segundo turno no município de 

São Paulo) comprometia o cronograma de execução, tabulação e análise no segundo semestre 

de 2016. Naquele momento, ainda no primeiro semestre daquele ano, abortaram-se as 

entrevistas como alternativas de pesquisa qualitativa e, por isso, não havia mais razão para o 

projeto ser submetido ao Comitê de Ética. 

Alternativamente, já no segundo semestre de 2016, em contato com jornalistas que realizaram 

reportagens investigativas na região19, teve-se acesso a trabalhos acadêmicos que narram a 

história da intervenção, o processo de remoção e reassentamento das famílias, a resistência de 

parte dos moradores e as "sobras" de resquícios de favelas, al ém de outros materiais 

bibliográficos (como a produção intelectual da pesquisadora Mariana Fix, especialmente o livro 

"Parceiros da Exclusão"20). Pela mesma via, contatou-se o Centro Gaspar Garcia de Direitos 

Humanos, que orientou a pesquisar os documentos das audiências públicas conduzidas pela 

Prefeitura de São Paulo e pela Câmara dos Vereadores. Com esses documentos foi possível 

iniciar uma reconstrução das relações dos moradores com a intervenção do governo em 

substituição às entrevistas. O caminho alternativo foi, portanto, análise documental e trabalho 

de campo para coleta de imagens21. 

7.1.  Intervenções de transporte e o histórico conturbado da ocupação 
Com base em Fix (2001), Lacerda (2016) e em pesquisa realizada no acervo histórico do jornal 

Folha de São Paulo foi possível compreender o processo de ocupação por famílias de baixa renda 

e as sucessivas intervenções dos governos estadual e municipal buscando “lidar” com um 

“problema” que eles mesmos haviam criado. Esta seção e a seguinte segue baseada nessas 

fontes. 

A intervenção inicial data de 1964, quando o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) 

decide expandir a circulação perimetral para além do anel viário formado pelas avenidas 

marginais, com finalidade de integrar a região do ABC ao município de São Paulo. Era o projeto 

de um novo anel viário, como mostra a Figura 28 – conhecido como “Segundo Anel Viário”. 

Observe que o trecho paulistano desse novo anel que conecta a Marginal Pinheiros ao ABC é 

justamente o atual traçado da Avenida Jornalista Roberto Marinho. 

                                                                 
19 Como o jornalista José Henrique Lopes, que gentil mente indicou o “caminho das pedras”. 
20 FIX, Mariana. Parceiros da exclusão: duas histórias da construção de uma" nova cidade" em São Paulo: 

Faria Lima e Água Espraiada. Boitempo Editorial, 2001. 
21 Entre maio e julho de 2017 os auxiliares de pesquisa financiados pelo Mackpesquisa e os auxiliares de 
pesquisa da UFABC, sob orientação da professora Mônica Yukie Kuwahara (co -autora deste trabalho), 

realizaram incursões em campo ao longo da Avenida Jornalista Roberto Marinho para registros 
fotográficos. 
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FIGURA 28 – PROJETO DO SEGUNDO ANEL VIÁRIO (A PARTIR DO PRIMEIRO ANEL) 

Fonte: Maciel (2009, p.7) 

A região do córrego Águas Espraiadas convivia recorrentemente com enchentes nas épocas de 

chuva. As primeiras obras não foram do Segundo Anel Viário, mas de drenagem e galeria pluviais 

em 1972 e de canalização de trechos do córrego em 1973, ambas de responsabilidade da 

Prefeitura de São Paulo. 

Em 1973 começam as desapropriações da região das margens do Águas Espraiadas. Sempre 

polêmicas, as desapropriações atingem principalmente os moradores do antigo loteamento do 

Brooklin Paulista, àquela altura um bairro consolidado. As estimativas eram de que 4.000 

famílias deveriam ser desapropriadas. 

Ainda no mesmo ano, o Governo do Estado e a Prefeitura firmam parceria para o trecho 

paulistano das obras do novo anel viário. Em 1974 começam as obras do Segundo Anel Viário, a 

partir da terraplanagem no trecho de 1,5km do córrego próximo à sua foz – que já havia sido 

desapropriado. Essas obras couberam, na parceria firmada, à Prefeitura de São Paulo. 

Porém, o andamento das obras tem ritmo moroso e com vários atrasos. Isso incentiva, já em 

1974, a ocupação irregular dos imóveis desapropriados por parte de famílias de baixa renda 

oriundas das comunidades como a de Santo Amaro (“favela de Santo Amaro” assim denominada 

à época).  

Em 1977 o DER interrompe de vez as obras do chamado “trecho sul” do novo anel viário e se 

consolida em definitivo a ocupação da área por famílias de baixa renda, const ituindo a 

comunidade que viria a ser chamada Favela Águas Espraiadas, atingindo aproximadamente 10 

mil moradores no começo dos anos 80. 
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7.2. Conflitos de interesses: zona de expansão urbana de negócios, eixo de 

conexão com o ABC e população de baixa renda 
 Ao final da década de 70 o engenheiro Carlos Bratke, por meio de sua empresa, adquire um 

conjunto de glebas da região que hoje é a Avenida Chucri Zaidan e a Avenida Engenheiro Luís 

Carlos Berrini. Por ser uma região de várzea e sujeita a alagamentos e inundações, o preço da 

terra era barato. A localização era estratégica: entre a Avenida dos Bandeirantes (trecho do 

“Primeiro Anel Viário” constituído a partir das avenidas marginais) e as vizinhanças do antigo 

polo industrial de Santo Amaro. Ergue-se assim, na proximidade com a Avenida do Morumbi o 

primeiro edifício comercial, em concreto armado e projetado pelo próprio Bratke e sua equipe. 

Paulatinamente, o interesse comercial pela área aumenta: terreno barato e terra relativamente 

abundante poderiam se tornar alternativa ao congestionado centro histórico – com edificações 

que não comportam os padrões comerciais contemporâneos – equipamentos de informática, 

telefonia e ar-condicionado, além de amplos espaços abertos de trabalho – e regiões caras e 

densamente ocupadas da Avenida Paulista e da Avenida Faria Lima. 

Em acréscimo, em 1985 o DER tenta retomar o projeto de anel viário, porém a região que 

houvera sido desapropriada encontra-se densamente ocupada pelas famílias da comunidade. 

Discute-se, pela primeira vez, uma Operação Urbana por parte da prefeitura para intervenção 

na região. Porém, com a falta de recursos as intervenções previstas na segunda metade da 

década não se concretizam – caracterizadas por um processo do tipo “stop and go” – iniciam e 

são interrompida antes da conclusão. 

De outro lado, no início da década de 90 e sem qualquer intervenção do poder público, o 

mercado imobiliário comercial e as empresas por meio de suas sedes ou filiais criam 

centralidade na região da Avenida Luís Carlos Berrini até a Marginal Pinheiros – processo que 

consolidara em poucos anos o novo distrito central de negócios da cidade .  

A “favela Águas Espraiadas”, todavia, continua a ser um enclave para a ocupação da região por 

empresas e novos moradores. Além disso, os problemas de alagamentos e enchentes ainda 

perduravam. Obras de canalização e retificação são feitas pela prefeitura e, a partir de 1995, o 

prefeito Paulo Maluf – figura política que esteve sempre orbitando em torno do projeto viário 

planejado para região, seja como prefeito, governador ou secretário de obras – começa a 

executar as obras do que viria a ser a Avenida Jornalista Roberto Marinho – entregue para 

circulação em 1996. 

Dessas obras dos anos 90 se consolida uma prática de remoção e eventual reassentamento para 

lidar com a população residente nas moradias precárias da comunidade Águas Espraiadas. Às 

primeiras famílias removidas são ofertadas três possibilidades pela Prefeitura: (a) receber 

indenização pela moradia irregular e “achar outro lugar para morar”, (b) receber uma verba para 

deixar a cidade e “retornar às origens” ou (c) mudar-se para conjunto habitacional da COHAB-

SP no extremo da zona leste – denominado “Barro Branco”. Ou seja, em nenhuma das opções 

para reassentamento se dava no local. Tinham o caráter de expurgo e a marca do autoritarismo 

na relação Estado-cidadão, em especial com o “cidadão” de baixa renda. Restarão nas áreas 

lindeiras da nova avenida as “sobras” da antiga “Favela Águas Espraiadas”, que não estavam 

diretamente na faixa de domínio e que resistiam, ao seu modo, as investidas do Estado e as 

pressões do mercado imobiliário formal. 

Ao final dos anos 90, consolidado o novo distrito central de negócios, com precária 

infraestrutura de mobilidade, largura de vias e de calçadas, dentre outras, restava à Prefeitura 

colocar em prática a Operação Urbana cogitada na década de 80. 
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Em 2001 é aprovada a Operação Urbana Consorciada Águas Espraiadas, já sob a égide do 

“Estatuto da Cidade”. Em 2002 se iniciam as primeiras vendas de CEPAC e os primeiros projetos 

imobiliários com uso desse instrumento são implantados. 

Na medida em que as intervenções do poder municipal ocorriam, como a construção da Ponte 

Estaiada (hoje um símbolo da cidade), a remoção de famílias e as desapropriações retornaram. 

A prática ainda estava muito arraigada no padrão passado de “remover o enclave”. Foi pela 

persistência de moradores de baixa renda, organizados em associações de bairro, que a OUCAE 

teve que lidar com a questão, reassentando as famílias na própria área. Esse foi o caso do Jardim 

Edite e da liderança do Sr. Gerôncio, que marcava sempre a posição da comunidade nas 

audiências públicas e nas negociações com o poder público. A construção de HIS e de 

equipamentos e mobiliários urbano no Jardim Edite se deve muito mais ao enfrentamento da 

comunidade do que o planejamento e os projetos que advinham dos técnicos da Prefeitura e 

dos escritórios de arquitetura contratados. 

Em 2017 ainda restam trechos da antiga favela que se estendia ao longo do córrego. Não está 

claro na prática se todas as famílias serão atendidas por HIS construída nos locais, a despeito do 

projeto oficial afirmar que isso ocorrerá. As obras da conexão com o ABC, por meio do acesso 

direto à Rodovia dos Imigrantes, continuam. 

Os registros fotográficos mostram o contraste entre o “novo” e o “velho”, o “formal” e o 

“informal”, os “ricos” e os “pobres” que existem ao longo do eixo da Avenida Jornalista Roberto 

Marinho – essas fotos sintetizam a história das intervenções na região, em particular as várias 

“idas e vindas” do Estado e a consolidação do setor privado e do mercado imobiliário. 
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Edifícios de HIS do reassentamento das famílias do Jardim 

Edite 
Edifícios de HIS do reassentamento das famílias do Jardim 

Edite 

  
Aparelho urbano: escola infantil no reassentamento do 

Jardim Edite 
Moradia precária em terreno sem uso – Avenida Jornalista 

Roberto Marinho – ao fundo típico edifício comercial da 
região (em construção) 

FIGURA 29 – IMAGENS FOTOGRÁFICAS DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO E DO ENTORNO – TRECHO INICIAL  

Fonte: elaboração própria    
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Moradias HMP preexistentes próximas ao cruzamento da 

Avenida Jornalista Roberto Marinho com Avenida Engenheiro 
Luís Carlos Berrini 

Moradias HMP preexistentes próximas ao cruzamento da 
Avenida Jornalista Roberto Marinho com Avenida Engenheiro 

Luís Carlos Berrini – destaque para estrutura para o futuro 
monotrilho da Linha Ouro 

  
Moradias precárias ao lado de terreno uso adensado – 
Avenida Jornalista Roberto Marinho – ao fundo típicos 

edifícios comerciais e residenciais da região 

Moradias precárias – Avenida Jornalista Roberto Marinho 
sentido Jabaquara 

 

 
 
 

 

 

Moradias precárias – Avenida Jornalista Roberto Marinho – 
destaque para estrutura do monotrilho da futura Linha Ouro 

Moradias precárias – Avenida Jornalista Roberto Marinho - ao 
fundo típicos edifícios residenciais da região 

FIGURA 30 – IMAGENS FOTOGRÁFICAS DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO E DO ENTORNO – TRECHOS INCIAIS E 

INTERMEDIÁRIOS 

Fonte: elaboração própria    
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Moradias precárias – Avenida Jornalista Roberto Marinho - ao 

fundo típico edifício residencial da região – proximidade ao 
Parque do Chuvisco 

Moradias precárias – Avenida Jornalista Roberto Marinho - ao 
fundo típico edifício residencial da região – proximidade ao 

Parque do Chuvisco 

  
Moradias precárias – Avenida Jornalista Roberto Marinho – 

destaque para estrutura do monotrilho da futura Linha Ouro 
– proximidade ao Parque do Chuvisco 

Moradias precárias – Avenida Jornalista Roberto Marinho – 
destaque para estrutura do monotrilho da futura Linha Ouro 

(obs.: rosto de pedestre propositalmente desfocado) – 
proximidade ao Parque do Chuvisco 

  
Moradia precária – Avenida Jornalista Roberto Marinho – 

proximidade ao Parque do Chuvisco 
Edifícios padrão HIS em construção para reassentamento de 
famílias – próximo ao entroncamento da Avenida Presidente 
Washington Luís com a Avenida Jornalista Roberto Marinho 

FIGURA 31 – IMAGENS FOTOGRÁFICAS DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO E DO ENTORNO – TRECHO INTERMEDIÁRIO 

Fonte: elaboração própria    
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Término atual da Avenida Jornalista Roberto Marinho no 

bairro de Americanópolis – construções precárias ao fundo 
Obras de terraplanagem para continuidade da Avenida 

Jornalista Roberto Marinho 

 

 
 
 
 

 
Edificação de canalização de trecho do córrego Águas 

Espraiadas em Americanópolis 
Obras de canalização e terraplanagem à direita e típicas 
habitações precárias de madeira às margens do córrego 

Águas Espraiadas em Americanópolis 

  
Obras de canalização e terraplanagem à direita e típicas 
habitações precárias de madeira às margens do córrego 

Águas Espraiadas em Americanópolis 

Típicas habitações precárias de madeira às margens do 
córrego Águas Espraiadas em Americanópolis 

FIGURA 32 – IMAGENS FOTOGRÁFICAS DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO E DO ENTORNO – TRECHO FINAL 

Fonte: elaboração própria    
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Considerações Finais 
Esta pesquisa procurou avaliar os efeitos secundários ou indiretos da implantação de uma nova 

via no fundo de vale do córrego Águas Espraiadas e a respectiva Operação Urbana. Para tanto, 

proveu-se os fundamentos econômicos relacionados à lógica de uso e ocupação do solo pela 

Nova Economia Urbana, a questão do bem-estar pela abordagem das capacitações – que traz 

outra noção de desenvolvimento econômico, bem distinta de apenas ser o crescimento do PIB 

per capita – e as discussões acadêmicas recentes em torno do tema da gentrificação e da 

segregação socioespacial. Além disso, os fundamentos operacionais e legais das operações 

urbanas foram estudados com finalidade de esclarecer a forma pela qual se dão as intervenções 

do governo e o mecanismo de financiamento por meio do “solo criado” (captura a priori da mais-

valia fundiária urbana). Ademais, buscou-se inserir a OUCAE dentro do contexto da dinâmica 

metropolitana, permitindo compreender o seu caráter regional e não apenas local.  

A análise dos efeitos causais indica que há aumento de preço dos imóveis residenciais dentro do 

perímetro da operação urbana, o que enseja movimentos que não são de remoção, mas de 

gentrificação. Isso reforça uma história marcada pelas intervenções pouco bem-sucedidas do 

poder público na região, em particular na forma como induziu e depois tenta remover a 

ocupação por famílias de baixa renda – que se tornaram uma barreira à expansão imobiliária 

formal e ao crescimento do importante centro de negócios que ali se formou.  

Resta questionar se, de fato, a política pública adotada consegue lidar com os tais efeitos 

secundários ou indesejados. São efeitos que não conseguem ser controlados, pois caso 

contrário, não haveria a grande intervenção urbana. Cabe lidar com eles.  

No entanto, a história mostra que a associação de interesses privados junto (quando não dentro) 

do setor público (que detém o poder legal de remover e desapropriar famílias), podem resultar 

em uma política pública às avessas – pois acaba resultando em medidas ineficazes, ineficientes 

ou desastrosas para o “interesse público”, não resultando em desenvolvimento econômico no 

sentido amplo, mas no crescimento apenas. 

Remover famílias para outras regiões rompe os laços sociais e de cooperação (capital social) e 

os laços econômicos que foram construídos a partir da localidade original de residência das 

famílias mais pobres. Foi a sociedade civil organizada, por meio das associações de moradores 

que impediu a continuidade desse típico de política, conquistando o direito das famílias de baixa 

renda permanecerem no local. 

Porém, a mera provisão de HIS não resolve todos os problemas. Muitas das famílias pobres 

possuem receitas informais e variáveis, muitas vezes insuficiente a arcar com prestações mesmo 

que subsidiadas. Soma-se à prestação as contas de condomínio, gás, água e eletricidade – todas 

elas despesas formais frente a uma renda informal e irregular. Aceitar a HIS pode piorar a vida 

da família em vez de melhorar. Ou seja, o desafio é mais complexo. 

Em suma, é preciso muito mais do que grandes obras para resolver o problema socioeconômico 

da pobreza, que insiste em “incomodar” a expansão dos negócios e a moradia das classes mais 

abastadas. O básico e o mínimo da intervenção estatal podem ser mais eficazes e eficientes na 

redução da pobreza impeditiva da mobilidade social do que as grandes intervenções, com as 

urbanas.  
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Aliás, ao final deste relatório fica claro que a natureza de uma Operação Urbana Consorciada 

pouco se adequa ao desenvolvimento social, uma vez que a fonte de recurso é um título em que 

o mercado precisa reconhecer o potencial de valorização e de ganhos para poder compra-lo. Ou 

seja, uma grande intervenção urbana como a OUC pouco consegue lidar com as questões sociais 

– não é o instrumento urbanístico adequado – e seus efeitos indesejados (“secundários”), 

mesmo que não intencionais, acabam por reforçar o problema. Logo, a história da população de 

baixa renda e da favelização em torno do córrego não se encerrará facilmente nem tão cedo. 
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Apêndice A 
Quadro 1 – Construção do IVH para o ano de 1991 a partir do modelo de 2000. 

BASE DO IVH 2000 CORRESPONDENTE NO IVH 1991 

Tipo de setor do domicíl io Localização do domicíl io 

Espécie de domicíl io Espécie de domicíl io 
Tipo de domicíl io 

Condição do domicíl io Condição de ocupação 
Condição do terreno 

Total de banheiros Total de banheiros 
Existência de sanitários 

Densidade de moradores por cômodos  Densidade de moradores por cômodos  

Densidade de moradores por dormitório Densidade de moradores por dormitório 

Fonte: Maciel et. Al. 2007. 

 

Quadro 2 – Construção do IVIMA para o ano de 1991 a partir do modelo de 2000. 

BASE DO IVIMA 2000 CORRESPONDENTE NO IVIMA 1991 

Origem do abastecimento de água do domicíl io. Abastecimento de água 
Forma de abastecimento de água. 

Tipo de esgotamento. Instalação sanitária 

Destino de lixo domicil iar. Destino de lixo domicil iar. 

Existência de iluminação elétrica no domicíl io. Existência de iluminação elétrica no domicíl io. 

Existência de linha telefônica. Existência de linha telefônica. 

Fonte: Maciel et. Al. 2007. 
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Apêndice B 
Critérios para qualificação e quantificação da vulnerabilidade habitacional para variáveis do 

Censo de 2010 

Variáveis do Censo 2000 

Variáveis 

equivalentes no 
Censo 2010 

Características da variável e imputação de valor 

Não Vulnerável 
(valor = 0) 

Vulnerável (valor = 1) 

Tipo de setor do domicílio 
(V1007) 

Espécie de unidade 
visitada (v4001) 

Domicil io particular 
permanente 

ocupado; . 
. 

Domicil io particular 
improvisado e 

Domicil io coletivo com 
morador 

Espécie de domicílio  
(v0201) 

Tipo de domicíl io (V0202) Tipo de espécie 
(v4002) 

Casa,  apartamento, 
asilo, orfano e 
similares, hotel, 

pensão e similares, 
penitenciária, 
presídio ou casa de 

detenção (a) 

Habitação em casa de 
cômodos, cortiço ou 
cabeça de porco; oca ou 

maloca; tenda ou barraca; 
dentro de 
estabelecimento; em 

vagão, trailer ou gruta; 
alojamento de 
trabalhadores e outros 
tipos não classificados. 

Condição do domicílio 
(v0205) 

Condição de 
ocupação (V0201) 

Próprio (pago ou 
pagando) ou alugado 

Cedido por empregador ou 
cedido de outra forma e 
outra  condição não 

classificada.. 

Condição do terreno 
(V0206) 

suprimida   

 Material 
predominante das 

paredes externas 
(V0202) 

Alvenaria com ou 
sem revestimento, 

madeira apropriada 
para construção. 

Taipa revestida, não 
revestida, madeira 

aproveitada, palha, outro 
material ou sem parede 

Total de banheiros 
(V0209) 

Banheiros de uso 
exclusivo (V0205) 

Maior ou igual a um. Nenhum. 

Existência de sanitários 

(V0210) 

Existência de 

sanitários (V0206) 

Sim. Não. 

Densidade moradores por 
cômodos (V7203) 

Densidade de 
morador por 
cômodo (V6203) 

Um. Mais do que um. 

Densidade moradores por 
dormitório  (V7204) 

Densidade de 
morador pr 
dormitório (V6204) 

Até dois moradores. Mais do que dois. 

Fonte: Kuwahara (2005) e Microdados dos  Censos de 2000 e 2010 – IBGE 

Nota: (a) “penitenciária, presídio ou casa de detenção” não foram considerados vulneráveis, mesmo que seus 

habitantes estejam em situação vulnerável, são moradores temporários de domicílios. 
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Apêndice C – Vulnerabilidades 2000 

Subprefeitura 
Renda 

domicil iar 

per capita 

IVH IVIMA_ 
Rankeame
nto pelo 

IVIMA 

Rankeame
nto pelo 

IVIM 

Rankeame
nto pela 

renda 
Aricanduva/Vila 

Formosa 

649.51 4.43 3.81 8 8 14 

Butantã 1065.71 6.23 4.88 13 14 7 

Campo Limpo 532.97 10.15 8.65 21 29 12 

Casa Verde 544.57 7.00 6.43 16 19 16 

Cidade Ademar 385.17 10.63 8.80 22 30 22 

Cidade 

Tiradentes 

258.86 5.65 10.02 25 10 26 

Ermelino 
Matarazzo 

417.28 6.45 7.35 19 15 25 

Freguesia do 
O/Brasilândia 

414.19 7.57 7.31 18 21 18 

Guaianases 252.20 8.30 10.60 27 23 29 

Ipiranga 712.79 6.47 4.75 11 16 10 

Itaim Paulista 260.69 8.06 9.86 24 22 30 

Itaquera 376.41 6.69 6.90 17 18 24 

Jabaquara 784.51 6.07 3.84 9 13 13 

Jaçanã/Tremem

be 

548.68 7.25 8.17 20 20 3 

Lapa 1562.05 3.97 2.64 7 7 2 

MBoi Mirim 316.15 9.90 10.12 26 28 23 

Moóca 976.52 3.45 2.19 4 5 11 

Parelheiros 260.77 9.04 21.84 31 26 8 

Penha 521.09 4.82 4.33 10 9 21 

Perus 277.91 10.75 15.06 30 31 31 

Pinheiros 2630.21 2.14 0.93 1 2 1 

Pirituba/Jaragu
á 

491.31 5.97 5.84 14 11 20 

Santana/Tucuru

vi 

985.15 2.69 2.57 6 3 9 

Santo Amaro 1601.14 2.97 1.96 3 4 4 

São Mateus 305.77 8.76 9.83 23 24 28 

São Miguel 
Paulista 

303.02 9.68 10.95 28 27 27 

Sé 1486.30 3.77 2.20 5 6 6 

Socorro 359.69 9.00 11.06 29 25 17 

Vila Maria/Vila 
Guilherme 

525.20 5.99 4.82 12 12 15 

Vila Mariana 2056.55 1.97 0.99 2 1 5 

Vila Prudente 455.55 6.57 6.07 15 17 19 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados do Censo de 2000. 
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Apêndice D – Vulnerabilidades 2010 

Subprefeituras 
IVH 
MEDIO IVIMA MEDIO 

Rendimen
to 

domicil iar 
per capta 

ordename
nto IVH 

Ordenament
o IVIMA 

Ordenament
o RDPC 

Aricanduva/Vila 
Formosa 5.00 4.10 1411.56 5 3 11 

Butantã 6.74 9.11 2671.72 17 22 7 

Campo Limpo 6.54 9.28 1373.76 16 23 12 

Casa Verde 6.45 6.58 1251.65 14 13 13 

Cidade Ademar 7.93 10.03 1117.04 25 26 16 

Cidade 
Tiradentes 7.24 8.59 568.36 20 21 30 

Ermelino 
Matarazzo 6.06 6.08 867.25 12 7 22 

Freguesia do 
O/Brasilândia 7.40 8.40 909.65 21 20 21 

Guaianases 8.79 9.54 569.15 29 24 29 

Ipiranga 5.14 6.30 1663.76 6 9 10 

Itaim Paulista 7.82 7.83 640.78 24 18 27 

Itaquera 6.91 7.60 830.13 19 16 23 

Jabaquara 5.69 7.08 1749.28 9 14 9 

Jaçanã/Trememb
e 8.09 9.75 963.38 26 25 19 

Lapa 5.34 6.29 3682.62 7 8 4 

MBoi Mirim 8.21 11.28 652.08 27 29 26 

Moóca 6.05 6.52 2673.93 11 12 6 

Parelheiros 11.21 24.64 511.48 31 31 31 

Penha 4.98 4.96 1133.60 4 5 14 

Perus 8.74 11.33 637.38 28 30 28 

Pinheiros 2.47 3.31 6609.60 1 2 1 

Pirituba/Jaraguá 6.80 7.61 1094.69 18 17 17 

Santana/Tucuruv
i 5.70 6.52 2348.08 10 10 8 

Santo Amaro 3.50 4.28 4091.05 3 4 3 

São Mateus 8.87 10.08 699.45 30 27 24 

São Miguel 
Paulista 7.80 8.35 659.64 23 19 25 

Sé 6.46 7.16 3202.83 15 15 5 

Socorro 7.68 10.26 922.84 22 28 20 

Vila Maria/Vila 

Guilherme 5.59 5.91 1129.58 8 6 15 

Vila Mariana 2.53 3.19 5194.97 2 1 2 

Vila Prudente 6.35 6.52 1062.52 13 11 18 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Microdados do Censo de 2010. 
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Apêndice E – Estatísticas Descritivas 
Estatísticas descritivas dos lançamentos residenciais do grupo de controle (i.e.“não tratados”) 

– 2002-2015 

Variável Obs Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

dorm_unid 6320 2,66 0,82 0,50 6 

banh_unid 6320 1,98 0,85 1,00 6 

gar_unid 6320 1,91 1,14 0 12 

elev 6320 2,86 3,75 0 43 

blocos 6320 1,07 2,60 0 45 

unidand 6320 3,54 3,43 0 54 

andares 6320 11,48 8,04 0 41 

ar_ut_unid 6320 102,77 85,65 13,18 1600,23 

Fonte: Embraesp 

Estatísticas descritivas dos lançamentos residenciais do grupo de tratamento – 2002-2015 

Variável Obs Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

dorm_unid 303 2,90 1,04 1 5 

banh_unid 303 2,39 1,02 1 5 

gar_unid 303 2,37 1,32 0 7 

elev 303 3,07 2,57 0 14 

blocos 303 0,45 0,95 0 4 

unidand 303 4,12 3,74 0 23 

andares 303 15,36 8,66 1 38 

ar_ut_unid 303 135,61 96,65 13,76 530,18 

Fonte: Embraesp 

Estatísticas descritivas das variáveis explicativas e de controle adotadas na terceira 

especificação do modelo econométrico 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

lpc_au_atu 8,55 0,47 6,93 10,68 

lar_tt_unid 5,04 0,60 3,39 8,09 

dorm_unid 2,69 0,85 0,50 6 

dorm2 7,96 4,76 0,25 36 

banh_unid 1,96 0,89 1 6 

unidand 3,53 3,05 0 60 

blocos 1,14 3,17 0 80 

cobertura 0,28 0,45 0 1,000 

hotel 0 0,05 0 1,000 

lrenda_resp 8,43 0,71 6,15 10,19 

msp 0,81 0,39 0 1 

ldist_berrini  9,04 0,74 5,75 11,17 

ldist_paulista 9,07 0,73 3,80 11,11 

ldist_se 9,12 0,64 5,54 11,07 

oucae 0,06 0,23 0 1 

anos_oucae 0,52 0,50 0 1 

tratados 0,02 0,15 0 1 

Fonte: Embraesp 
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Anexo A Rendimentos médios municipais e outros indicadores – Região Metropolitana de São Paulo – 2000 
 

Municipio 
Anos de 
Estudo (d) 

IDH-M (a) Gini (b) Total de rendimentos 
no trabalho principal 

Rendimento 
bruto nos 
demais trabalhos 

(c)  

Total de 
rendimentos nos 
demais trabalhos 

(c) 

Total de 
rendimentos em 
todos os 

trabalhos (c) 

Horas 

trabalhadas 
por semana 
no trabalho 

principal (d) 

Arujá 5.300223 0.788 0.58589858 1180.95042 1004.393396 24.01029387 1204.960714 44.09955 

Barueri  5.414885 0.826 0.67519924 1692.299546 1726.959428 27.50839916 1719.807945 45.02598 

Biritiba-Mirim 4.553309 0.750 0.50399152 728.3756393 559.9117806 9.097675378 737.4733147 47.23621 

Caieiras 5.424648 0.813 0.48922494 1052.772103 1243.819529 21.43358745 1074.205691 44.99006 

Cajamar 4.854334 0.786 0.54640729 1053.842172 1142.658778 20.9182906 1074.760462 44.38208 

Carapicuíba 5.211064 0.793 0.45307135 946.6740591 855.3622502 11.55959196 958.2336526 45.45998 

Cotia 5.460737 0.826 0.60939558 1401.421601 1481.604507 31.35556066 1432.777162 44.34419 

Diadema 5.349531 0.790 0.46656553 955.6311732 908.138038 11.96083801 967.5920097 44.8507 

Embu 4.901574 0.772 0.45957474 869.8042549 767.8333086 8.43793303 878.2421864 45.51791 

Embu-Guaçu 5.135871 0.811 0.53578481 955.7055934 915.1304204 16.25413258 971.959726 44.6905 

Ferraz de Vasconcelos 4.965152 0.772 0.45880545 808.8327894 663.1072112 10.87299599 819.7057839 44.78578 

Francisco Morato 4.237057 0.738 0.45210485 703.4133191 524.6165292 7.587555392 711.0008745 44.96907 

Franco da Rocha 4.929697 0.778 0.46762889 875.6183713 853.5974184 19.18184183 894.8002116 45.34833 
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Municipio 
Anos de 

Estudo (d) 
IDH-M (a) Gini (b) Total de rendimentos 

no trabalho principal 

Rendimento 
bruto nos 

demais trabalhos 
(c)  

Total de 
rendimentos nos 

demais trabalhos 
(c) 

Total de 
rendimentos em 

todos os 
trabalhos (c) 

Horas 

trabalhadas 

por semana 
no trabalho 
principal (d) 

Guararema 4.962706 0.798 0.60305240 1005.329778 1037.136946 27.92489924 1033.254677 42.21836 

Guarulhos 5.561028 0.798 0.52862556 1134.026032 1245.335761 21.90715903 1155.933191 45.14914 

Itapecerica da Serra 4.859701 0.783 0.52232527 957.9772162 855.7526932 16.86967558 974.8468933 44.59708 

Itapevi 4.631248 0.759 0.48880066 801.2380626 752.7190764 10.01552711 811.2535898 46.25277 

Itaquaquecetuba 4.50208 0.744 0.45991653 767.0884185 743.9132618 9.325846488 776.4142635 45.22945 

Jandira 5.148494 0.801 0.50668789 993.8348172 1105.730227 20.81512755 1014.649943 45.17433 

Juquitiba 4.177425 0.754 0.51537457 676.5329059 861.7589426 20.22609509 696.7590025 44.56808 

Mairiporã 5.315147 0.803 0.62306135 1291.330377 811.3964846 25.37124389 1316.701621 44.93496 

Mauá 5.338387 0.781 0.47509678 950.5488435 771.4853718 11.05396017 961.6028052 44.0868 

Moji das Cruzes 5.904615 0.801 0.57700171 1205.343883 1335.054044 37.11039749 1242.454281 44.54724 

Osasco 5.866396 0.818 0.50791544 1201.357984 1122.588849 20.43363782 1221.791622 45.17229 

Pirapora do Bom Jesus 4.412417 0.767 0.53882510 855.2602449 1156.887349 10.38205752 865.6423009 43.34698 

Poá 5.714998 0.806 0.48046828 1009.388312 989.1262196 22.07326062 1031.461573 44.0344 

Ribeirão Pires 6.109271 0.807 0.50901502 1152.613749 1118.115509 18.661086 1171.274835 43.4596 

Rio Grande da Serra 4.937836 0.764 0.42680497 720.130001 572.8540965 9.537728297 729.6677293 44.39091 

Salesópolis 4.485861 0.748 0.56195573 716.91876 682.0518517 21.23685689 738.1556169 44.19142 
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Municipio 
Anos de 

Estudo (d) 
IDH-M (a) Gini (b) Total de rendimentos 

no trabalho principal 

Rendimento 
bruto nos 

demais trabalhos 
(c)  

Total de 
rendimentos nos 

demais trabalhos 
(c) 

Total de 
rendimentos em 

todos os 
trabalhos (c) 

Horas 

trabalhadas 

por semana 
no trabalho 
principal (d) 

Santa Isabel  4.771483 0.766 0.52388109 858.7703367 896.6097582 6.849405863 865.619744 44.9746 

Santana de Parnaíba 5.683838 0.853 0.70620851 2689.109237 2947.542381 45.65031925 2734.759555 43.71346 

Santo André 6.584567 0.835 0.51970989 1519.778436 1404.48313 29.85127145 1549.629708 43.60123 

São Bernardo do Campo 6.427048 0.834 0.54248314 1545.358124 1364.63292 29.10552287 1574.463646 43.89457 

São Caetano do Sul  7.800624 0.919 0.51049771 2200.91146 1531.608741 54.99011548 2255.901575 43.00731 

São Lourenço da Serra 4.490991 0.771 0.55415184 797.1417102 850.1234992 10.72878173 807.8704919 41.09429 

São Paulo 6.522629 0.841 0.60807889 1750.285015 1727.719993 45.34604275 1795.631058 44.37409 

Suzano 5.29358 0.775 0.56545250 1012.120994 1087.195319 19.66819336 1031.789187 45.17039 

Taboão da Serra 5.562399 0.809 0.53494984 1157.498878 962.8852906 18.87505951 1176.373937 45.40848 

Vargem Grande Paulista 5.060039 0.802 0.50667078 989.706388 876.2838688 19.86543929 1009.571826 45.34375 

Fontes: Colunas, exceto 2 e 3, Microdados do Censo de 2000. 

Notas: (a) Fonte Pnud (b) Fonte IBGE (c) valores de julho de 2000 em reais de julho de 2017.  Deflacionado pelo IGP-DI, conforme fator de correção do Banco 

Central.  

 

 


