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RESUMO 

 
 

O presente estudo analisa as características urbanas, os elementos preexistentes condicionantes, e as 

potencialidades da região industrial ao longo da orla ferroviária da antiga Linha Santos–Jundiaí que 

abrange os distritos do Cambuci, Brás, Pari, Móoca, Ipiranga e Vila Prudente, do município de São 

Paulo, em uma perspectiva de reconhecê-la enquanto reserva urbana especial. Desta forma, investiga-

se a lógica do capital subjacente à perda do ‘valor-de-uso’ enquanto obsolescência produzida, e 

relacionada ao processo de substituição a outros usos. As modalidades de reprodução do espaço 

efetivam-se na região pelos investimentos do setor privado por meio de produtos imobiliários que 

negam a cidade. Do ponto de vista metodológico, foi realizado um levantamento bibliográfico e uma 

análise teórico-conceitual, incluindo um breve estudo de caso da Europa. Compreende também um 

levantamento de campo em São Paulo que focalizou na caracterização do uso e ocupação do solo e na 

obtenção de dados referentes à obsolescência e contaminação. À luz das análises levadas a efeito 

determinou-se que o conjunto das terras industriais constitui áreas de intrínseco valor urbano, 

argumenta-se a cerca do seu reconhecimento enquanto prerrogativa para definição de novos usos no 

âmbito da reconversão. 

 

 

 

Palavras-chave: Valor urbano. Áreas industriais obsoletas. Reprodução do espaço. Reconversão 
urbana. Valor de uso. 

  



 
 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 
The study analyses the urban features, conditioning existing elements and potentiality of the industrial 

area along the old railway Santos - Jundiai including Cambuci, Brás, Pari, Móoca, Ipiranga e Vila 

Prudente districts of the municipality of Sao Paulo, aiming to qualify the area as an urban special 

reserve. In doing so, the study investigates the logic of capital underlying the loss in use value as 

produced obsolescence and related to the process of substitution for other land destination. Currently 

the re-production of the urban space in the area is achieved through private investments in the building 

sector, which generate products, that denied the city. Starting from a bibliographic research, the study 

assumes a conceptual and theoretical approach, develops an empiric analysis in Sao Paulo and 

includes European experiences, particularly in London (United Kingdom) and Turin (Italy). The field 

work in Sao Paulo focuses the different types of land uses and occupation and a data collection referred 

to the obsolescence and environmental pollution. The research highlights that the former industrial 

areas represent urban value land. It is argued for a formal recognition of the urban value as a 

precondition for a new use definition in the context of the reconversion process. 

 

 

 

Keywords: Urban value. Obsolescent industrial areas. Space reproduction. Urban reconversion. Value 
of use. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho aborda a questão do processo de obsolescência das áreas industriais, lindeiras à 

orla ferroviária no eixo sudeste do município de São Paulo. Trata-se de uma extensa região ocupada 

pelos distritos do Cambuci, Brás, Pari, Móoca, Ipiranga e Vila Prudente, onde o capital industrial 

marcou tipológica e morfologicamente a estrutura e a paisagem urbana, desde o final do século XIX e 

durante o século XX. As investigações sobre o objeto territorial da pesquisa alimentam o iter lógico 

dedutivo estruturado, em torno da análise do esvaziamento do ‘valor-de-uso’ da terra industrial e do 

processo de (re)produção do espaço por substituição de mercadorias imobiliárias.   

A crise do modelo de produção industrial fordista nos países centrais levou à determinação de novas 

imposições econômicas e tecnológicas que foram efetivadas por meio do processo de reestruturação 

produtiva, baseada nas mudanças aportadas pela acumulação flexível (HARVEY, 1992).  

A desindustrialização dos países centrais e a desconcentração industrial nos países periféricos, como o 

Brasil, induziram, em parte, a um novo ordenamento territorial funcional e a desregulamentação dos 

sistemas socioeconômicos, resultando na ruptura da anterior relação existente entre estrutura 

econômica e urbana. 

Os lotes industriais com as suas originais instalações arquitetônicas e construtivas, ou também 

alteradas, constituem remanescentes no espaço urbano produzido pelo capital industrial dentro de um 

novo contexto econômico internacional. Verifica-se que, ao longo dos últimos anos, em porções 

significativas da região industrial - objeto da pesquisa - vem ocorrendo a reprodução do espaço 

promovido pelo setor imobiliário privado, particularmente após as mudanças na lei de uso e ocupação 

do solo (2004) e a aprovação e vigência do Plano Diretor Estratégico de São Paulo em 2002. 

A análise desta região industrial obsoleta, suas causas e manifestações, remetem a uma complexa 

questão cuja avaliação pressupõe a qualificação das características intrínsecas dos lugares. Tal fato 

necessariamente leva a avaliar o considerável patrimônio histórico e cultural remanescente, o passivo 

ambiental gerado pela contaminação fruto das atividades fabris ocorridas, principalmente em um 

período no qual o arcabouço legal e institucional referente a proteção ambiental era inexistente ou 

incipiente.   

Trabalha-se com a hipótese de que a reconversão das áreas industriais em obsolescência nos moldes 

do que vem sendo realizado pelo setor privado em São Paulo, sem a presença (e com a anuência) do 
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Estado, gera a mera substituição do construído na paisagem, vinculado à estrutura fundiária e viária 

preexistentes, limitada ao lote, e que não constrói novas relações com o entorno e com a cidade. A 

produção do espaço entregue à mera ação do setor privado gera mercadorias fictícias nos moldes de 

ilhas privativas, e reproduz uma cidade de muros cujo resultado consiste na negação à cidade, 

enquanto espaço de fruição coletiva. 

Desta forma, o resultado desta dinâmica imobiliária consiste na negação de seu caráter, enquanto 

reservas urbanas únicas (especiais) apropriadas para uma intervenção predominantemente pública, no 

qual o Estado reconheça a oportunidade impar de conter as formas de produção imobiliária do capital 

em voga, como resistência pública.  

A qualificação desta reserva de terras no contexto metropolitano deveria promover a superação das 

formas de transformação urbana lote a lote, para, a partir de uma visão mais ambiciosa (e generosa), 

definir novas modalidades de intervenção, bem como novos rearranjos espaciais na urbe. 

Esta pesquisa tem o objetivo de realizar a análise das características das áreas industriais obsoletas do 

município de São Paulo, discutindo e problematizando a sua formação urbana, sua condição ambiental 

e territorial, seu valor, os novos usos que estão sendo impostos pelos agentes do mercado imobiliário, 

e o papel do Estado referente à esta questão. 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, foram utilizados diferentes métodos de análise 

centrados na busca pela identificação e compreensão das formas de atuação dos agentes públicos e 

privados. As análises dos dados secundários identificaram um quadro de vínculos e condicionantes 

complementados por meio do levantamento de campo. A opção pela coleta de informações in loco, e a 

consequente análise dos resultados, subsidiou a interpretação dos fenômenos macro, assim como 

auxiliou na construção das argumentações da tese e verificação local de implicações no espaço 

urbano.  

Estabeleceu-se uma relação recíproca em termos de contribuição dos dados funcionais à interpretação 

das transformações e à formulação de sentido público para reconversão de uma forma que promova 

possível reestruturação das áreas na configuração do sistema metropolitano.  

A argumentação desenvolvida nesta tese foi organizada em quatro seções. 

A primeira seção concentra o referencial teórico e conceitual voltado à estruturação do iter lógico 

analítico para argumentar a respeito da produção e reprodução do espaço pelo capital nas áreas 

industriais, embasado na categoria do valor e especificamente nas alterações de ‘valor-de-uso’ da terra 
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e nos processos de valorização enquanto mercadoria. Esta seção embasa a elaboração de uma 

perspectiva de valor enquanto reconhecimento de um novo sentido urbano como alternativa para a 

visão econômica do valor quantificável por meio da efetivação do custo.  

Desvincula-se o debate sobre a reconversão de áreas industriais das questões de projeto, e apresenta-

se no item 2 um quadro-síntese do fenômeno das áreas obsoletas no contexto Europeu. Resgatam-se 

as causas do problema, as diferentes manifestações no urbano, destacando as posturas econômicas e 

urbanas dos poderes locais funcionais, e a atribuição de valor em relação às terras industriais.  

A seção 3 expõe uma parte voltada para a identificação das peculiaridades dos entraves do contexto 

socioeconômico brasileiro, como pano de fundo das contradições e das especificidades da evolução da 

cidade industrial até o fenômeno - ainda em definição - da configuração metropolitana paulistana. 

Insere-se também a análise do papel do Estado em suas mudanças como órgão planejador, a partir da 

metade do século XX até os dias atuais.  

Na última parte deste tópico resgatam-se as visões acadêmicas voltadas, nas últimas décadas, à 

interpretação e análise do fenômeno metropolitano e especificamente, dos impactos locais as 

mudanças econômicas internacionais, assim como, os impactos no urbano da desconcentração 

industrial - algo que motiva a construção da pesquisa empírica.  

Dessa forma, a seção 4 reúne uma primeira caracterização socioeconômica dos distritos, com o 

objetivo de qualificar a população residente e a morfologia e tipologia do tecido urbano. Uma parte 

central focaliza as formas de atuação do poder público por meio da análise do quadro jurídico e 

urbanístico vigente na região, e das modalidades de intervenção do setor privado nos distritos da 

pesquisa. No final deste item são sintetizados os resultados do levantamento de campo, 

especificamente nas áreas que tiveram o seu zoneamento alterado por meio da Lei M. de 2004, 

próximos à orla ferroviária, dando origem a discussão empírica do trabalho. Por intermédio deste 

levantamento foi possível conhecer prioritariamente o uso e a ocupação de solo, a existência, as 

condições de funcionamento e operação de indústrias na região, a existência de ociosidade ou 

abandono, e a contaminação. 

Para viabilizar tal levantamento foi produzido um instrumental na forma de ficha de cadastro que 

permitiu a verificação das informações referentes à contaminação dos solos industriais. A integração 

das informações coletadas com aquelas referentes aos lotes contaminados foi viabilizada por meio do 

reconhecimento de cada lote e pelo preenchimento da ficha no momento da visita técnica. 

Na ocasião do levantamento de campo realizou-se um registro fotográfico da região em transformação. 
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Após a coleta de informações provenientes do levantamento, e dos órgãos públicos e privados, iniciou-

se a etapa de organização, tratamento e interpretação de dados, visando identificar 

complementaridades, contradições, novas hipóteses e descobertas parciais. Para auxiliar o processo 

de análise foram utilizados mapas, gráficos, quadros, fotos e imagens, auxiliando na leitura e 

interpretação das informações, bem como uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas locais. 

Logo após seguem as considerações finais, consideradas como conexões entre as partes dos 

resultados apresentados da pesquisa como um todo, onde se tecem relações, comentários necessários 

e possíveis contribuições deste trabalho.  

Por fim, apresentam-se as referências que indicam a base utilizada no desenvolvimento desta tese, 

seguido pelos anexos, onde constam dados e informações adicionais relevantes. 
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1 CONDICIONANTES TEÓRICOS E ANALÍTICOS DA PESQUISA  
 

 

Este item congrega o conjunto de referências teóricas que norteiam a análise crítica e as 

argumentações que a pesquisa se propõe a desenvolver acerca da lógica capitalista de produção e de 

(re)produção do espaço urbano e seus impactos na sociedade e na conformação espacial da metrópole 

de São Paulo, dentro de um contexto de reestruturação das forças produtivas capitalistas em nível 

mundial.  

A verificação das dinâmicas de valorização de áreas industriais obsoletas ao longo da antiga linha 

férrea Santos-Jundiaí, em conexão com análise das transformações urbanas, induziu a coleta de dados 

primários que substanciam o iter lógico indutivo da pesquisa sobre a (re)produção do espaço nestas 

regiões.  

As questões que delineiam o fio condutor analítico deste trabalho são: quais os impactos do atual 

processo de acumulação nas transformações das áreas industriais obsoletas para a configuração 

espacial metropolitana? Com relação a valorização de áreas que perderam o uso industrial: qual a 

lógica de substituição do valor?  

Os elementos, aqui considerados, subsidiam a estruturação do iter ao proverem o quadro teórico com 

os conceitos e as categorias analíticas entendidas como relevantes em relação ao tema abordado, qual 

seja a (re)produção do espaço nas áreas industriais obsoletas: do processo de alteração de ‘valor-de-

uso’ originário, a produção da obsolescência e os novos produtos imobiliários para os lotes industriais 

frente à atribuição de um novo sentido urbano (valor) das áreas no contexto metropolitano. 

Ao resgatar que a urbe representou o lócus necessário ao capital1 para promover suas manifestações 

físico-espaciais – por intermédio de suas formas de reprodução, variáveis no tempo -, as categorias 

analíticas centrais apresentadas neste tópico e referenciadas ao longo de todo o trabalho, estão 

associadas à entraves locais no tocante à questão fundiária, formação das classes sociais e forma de 

produção do espaço urbano. Ademais, considerou-se que a formação político – jurídica brasileira 

relativa à terra e à propriedade privada é fator determinante no entendimento da formação das classes, 

                                                            
1 A estreita relação de dependência entre o urbano e o capital é apresentada por diversos autores, o que seria impraticável 

citar todos. Os referenciais para este trabalho são: Karl Marx, Engels, Henri Lefebvre, Carlo Aymonino, David Harvey, 
assim como autores brasileiros de diferentes áreas: José Sousa Martins, Francisco de Oliveira, Paulo Cesar Pereira 
Xavier, Ermínia Maricato, Sandra Lencioni e Antonio Tinoco. 
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além de constituir um condicionante da questão fundiária na especificidade de uma cidade na periferia 

do capitalismo.2 

O capital (primeiramente) industrial e suas implicações no urbano – avaliando o papel do Estado e suas 

diferentes abordagens - foram interpretadas, assim como analisadas as conotações físico e espaciais 

das áreas industriais; e, ainda, as morfologias e tipologias sobreviventes peculiares do contexto 

econômico social industrial que atualmente alimentam as novas oportunidades de acumulação do 

capital pelo setor imobiliário. Ao apresentar as categorias aplicadas na pesquisa, formularam-se as 

perspectivas de análise que foram estruturadas para também embasar o método de investigação no 

território e as consequentes avaliações. 

Para tanto, foram utilizadas as categorias marxistas: 1) Capital; 2) Terra; e 3) Trabalho3, sendo estas o 

fio condutor das análises sobre a lógica de produção do espaço e as reflexões sobre o valor da terra. 

Assume-se a estrutura interpretativa histórico-econômica marxista na aplicação ao urbano, centrada no 

reconhecimento das relações entre Capital, Espaço e Estado, que cristalizam uma triangulação tendo 

como fulcro a Terra - chave central do nosso âmbito de análise sobre a lógica da atribuição de valores 

na garantia da geração de renda. Sem dúvida a importância histórica e econômica da teoria da 

Mercadoria e Valor determinou a escolha em resgatar, sem pretensão teórica de analisar a obra 

completa de Marx, os conceitos centrais para embasar as devidas reflexões. Antes de adentrar nas 

críticas dos autores ao tratarem da Mercadoria, e dos conceitos que foram avaliados como relevantes, 

funcionais, assim como atuais, à costura do iter lógico da tese, vale esclarecer importantes pontos 

metodológicos: período e objeto. 

Período da análise: apesar de buscar quadro referencial teórico que assimila em autores de outras 

épocas, como Marx, Polanyi, entre outros, o período de investigação é focado em dois momentos 

temporais distintos. O primeiro recorte temporal inicia-se na década de 1970, quando a reestruturação 

produtiva do capital impôs no Brasil fenômenos de obsolescência das áreas industriais evidentes e em 

concomitância com a desconcentração industrial, até a primeira década do século XXI. O segundo 

recorte da pesquisa se revela funcional ao analisar dados secundários objetivando a comparação entre 

a década anterior a aprovação do Plano Diretor (2002) - marco jurídico urbano produto do 

planejamento do Estado - e a década posterior. Enfim, no ano 2010 foi realizado o levantamento de 

dados diretos no território, cujos resultados encontram-se detalhados no item 4 do presente trabalho.   
                                                            
2 Expressão criada por Schwarz e utilizada em relação ao urbano especificamente por Ermínia Maricato (Metrópole na 

periferia do capitalismo, 1994). 

3 Os três elementos que compõem a “Fórmula Trinitária” analisada por Marx no “O Capital”. 
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Para esta finalidade, o objeto de pesquisa é o lote, delimitação na urbe de uma superfície do solo, com 

uso originário industrial. Enquanto parcela mínima funcional à estrutura urbana, o lote representa, por 

um lado, uma porção de terra urbana de propriedade privada e, por outro, o uso destinado a ele. 

Restringe-se a pesquisa aos lotes com uso industrial que são analisados individualmente, porém sem 

perder a importância analítica e lógica do conjunto. 

Neste âmbito urbano recortou-se, por meio da identificação da perda do uso industrial, a especificidade 

dos adjetivos obsoletos para estes lotes, cujas alterações justificam esta atribuição. Os casos de 

obsolescência são verificados na alteração do uso originário (industrial) do lote que não se efetiva mais 

(desuso), seja do ponto de vista produtivo, enquanto parcela que localiza uma unidade fabril de 

trabalho sem atividade, seja do ponto de vista funcional à urbe em um sentido mais amplo de 

caracterização urbana de uma região.  

O significado de obsoleto4 aponta para um processo de ruptura (perda) do uso - função, usado tanto na 

qualificação de maquinários de produção, como no caso industrial, que após modernização industrial 

viraram ultrapassados em relação à introdução de novos modelos produtivos, quanto para as 

instalações fabris construídas, cujos espaços não correspondem mais as necessidades de produção 

avançadas. No caso específico da pesquisa atribui-se o adjetivo obsoleto ao lote industrial, entendo 

evidenciar o esvaziamento do uso enquanto valor (de uso do solo) e função que esta parcela urbana 

representa em relação ao sistema urbano. 

As manifestações do desuso nos solos industriais podem ser verificadas mediante diferentes 

caracterizações: permanência da edificação fabril em completo desuso, instalações industriais 

parcialmente desmontadas, ou evidências de completa demolição (lote vazio). Estas análises são 

aprofundadas no item dedicado as especificidades urbanas das áreas industriais obsoletas e as 

evidências do levantamento de campo realizado. 

Esclarecido o objeto a ser tratado, o solo industrial, assim como as questões urbanas a ele associadas 

- o ‘valor-de-uso’ que lhe é atribuído pelo capital no contexto urbano, o seu processo de perda (desuso) 

- focaliza-se a análise no fenômeno de preenchimento de outro valor e das peculiaridades de 

valorização destas terras.  

                                                            
4 Obsoleto: palavra de derivação latina formada por ob (contra) solere (ser usual), define uma condição de contraposição à 
condição de usual em termos de efetivação de um determinado uso.  
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Para isso, no âmbito das teorias de Marx, verificam-se as considerações sobre Mercadoria e Valor5, 

elaboradas pelo autor em um contexto amplo de crítica à economia capitalista - centradas na 

determinação inicial do conceito de mercadoria enquanto “célula germinativa de modo de produção 

capitalista”, assim como em suas relações com o ‘valor-de-uso’ na determinação intrínseca do valor. 

Esta definição remete à natureza do sistema de produção capitalista6 e a forma de acumulação 

centrada na mercadoria, deixando claro o peso deste elemento na crítica de Marx. O autor assim define 

mercadoria: 

 
A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas 
propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas 
necessidades, se elas se originam do estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa 
(MARX, 1996, p. 165). 

 
Adota-se, em consonância com o autor, na coerência da lógica de manifestação do valor da 

mercadoria, que o ‘valor-de-uso’ é o suporte físico do Valor. Aquilo que carece de ‘valor-de-uso’ não 

pode ter valor. Marx especifica, ainda, que a possibilidade de satisfazer uma necessidade pessoal 

mediante o uso de um objeto não é suficiente para atribuir a ele um ‘valor-de-uso’; para esse fim deve 

se tratar necessariamente de ‘valor-de-uso’ social, ou seja, um valor destinado ao outro mediante uma 

relação, que no caso específico é a ação de troca da mercadoria. 

No entanto, qual o diferencial para o entendimento do valor da mercadoria que contém em forma 

latente o ‘valor-de-uso’ manifestando-se no ato de compra e venda? 

 
Um valor de uso ou bem possui valor, apenas, porque nele está objetivado ou materializado 
trabalho humano abstrato. Como medir então a grandeza de seu valor? Por meio do 
quantum nele contido da “substancia constituidora do valor”, o trabalho. A própria quantidade 
de trabalho é medida pelo seu tempo de duração, e o tempo de duração, e o tempo de 
trabalho possui, por sua vez, sua unidade de medida nas determinadas frações do tempo, 
como hora, dia, etc. (MARX, 1996, p. 168). 

 

Isso remete as relações de trabalho contidas na própria produção da mercadoria, que substanciam a 

formação do valor, segundo Marx, de forma a identificar que “[...] apenas o quantum de trabalho 

socialmente necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para produção de um ‘valor-de-

uso’ é o que determina a grandeza de seu valor.” (MARX, 1996, p. 169).  

                                                            
5 O Capital. O Processo de produção do Capital. Livro I. v I. Cap 1 – A Mercadoria. Este capítulo contém as reflexões sobre 
a determinação do valor (MARX, 1996). 
 
6 A riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma “imensa coleção de 
mercadorias” (MARX, 1996, p. 165). 
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Neste processo o ‘valor-de-uso’, entendido como o valor referente à efetivação da função do objeto, é 

determinado pelo trabalho necessário à produção da mercadoria, e por sua vez esta deve satisfazer as 

necessidades alheias, que se manifestam por meio de troca realizando, desta forma, o seu ‘valor-de-

troca’. O circuito se completa naquilo que o autor chama de metamorfose da mercadoria em dinheiro “o 

cristal monetário é um produto necessário do processo de troca, no qual diferentes produtos do 

trabalho são, de fato, igualados entre si e, portanto, convertidos em mercadoria” (MARX, 1996, p. 211). 

Trata-se de relevar, nestas rápidas passagens lógicas resgatadas a respeito do conceito de mercadoria 

na análise de Marx, a importância na sociedade capitalista da operação da troca (relação social) que 

ocorre mediante uma apropriação privada (dinheiro) de uma mercadoria. Esta ação, referenciada por 

meio de demanda e oferta, efetiva o ‘valor-de-uso’ latente de um bem mediante a manifestação do seu 

‘valor-de-troca’. 

O papel do ‘valor-de-uso’ na lógica da manifestação do valor, definida pelo autor, é de efetivação do 

valor, interpretado como “substância social histórica”, e dessa forma condicionado - ao mesmo tempo 

em que condiciona - pelas relações sociais presentes em um determinado período e contexto 

econômico.  

Revelam-se significativas, então, as alterações da determinação do valor em função das diferentes 

organizações sociais e das diversas formas de acumulação de capital. 

 
Nas formações sociais em que predomina a produção para valor de uso, o caráter social do 
trabalho manifesta-se de maneira direta, sem desvio, relacionando-se os agentes da 
produção entre si cara a cara, como pessoas. Já nas formações sociais onde predomina a 
produção mercantil, o caráter social do trabalho não pode se manifestar senão de maneira 
indireta, por meio de um desvio. Em suma, por intermédio do valor. A relação entre as 
pessoas se esconde atrás da relação entre as coisas7.   
 

A especificação do ‘valor-de-uso’ social qualifica a mercadoria enquanto expressão de um quantum do 

trabalho social necessário a sua produção. O valor, assim determinado, cristaliza o objeto mercadoria 

como dado real e social (pois nele são contidas as relações sociais) no ato de apropriação pela venda. 

Esta qualificação, por meio do ‘valor-de-uso’, é indispensável na aplicação ao objeto de estudo, cujo 

‘valor-de-uso’ industrial, em um determinado período histórico, resultou disfuncional devido às 

alterações macroeconômicas, e a ausência da relação de troca (compra e venda) não o caracterizou 

mais como um dado real e social, cristalizando-o ao contrário como potencial mercadoria em status de 

espera. 

                                                            
7 Apresentação de Gorender J. (MARX, 1996. p. 31). 
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Para tratar com mais pertinência das questões do solo urbano industrial e de suas atribuições de valor, 

destacam-se primariamente conceitos-chave elaborados especificamente para a categoria terra versus 

mercadoria na aplicação do urbano de Marx; posteriormente são relacionadas com as reflexões de 

Polanyi a respeito da irracionalidade de submeter esta categoria às regras do mercado. 

Sucessivamente destaca-se a evolução destes conceitos em função das alterações das formas de 

acumulação do capital (HARVEY, 2007; LEFEBVRE, 1999) de modo a embasar a perspectiva de 

análise que dialogue com as considerações e reflexões de autores mais recentes, focalizadas nas 

questões das áreas industriais obsoletas como Russo (1998) e Dansero (1993, 2006) - referenciais de 

percursos acadêmicos europeus. 

Como interpretar a lógica da mercadoria e da formação de seu valor, no caso da categoria Terra? 

Quando este raciocínio é aplicado a Terra, no contexto do capital industrial, é indispensável integrar o 

conceito da renda de Marx, especificando a definição de renda fundiária - lucro suplementar, isso é 

diferença entre lucro e capital ativo8 (MARX, 1996) – e as suas relações com o preço de monopólio. 

Vale destacar este último conceito que se refere ao poder de um grupo de privilegiados detentores de 

títulos de propriedade de um ‘pedaço de natureza’, para determinar o preço da terra desvinculado do 

processo de formação do valor, destacado nos parágrafos anteriores.  

 
E o poder imenso que deriva desta propriedade fundiária, quando na mesma mão se junta ao 
capital industrial, capacita este a impedir praticamente de residir neste planeta os 
trabalhadores na luta pelo salário (ENGELS apud MARX 1996, p. 888). 
 

O poder dos proprietários de terra de regular a oferta de um bem necessário ao desenvolvimento da 

sociedade, e até mesmo do ser humano, materializa-se na aplicação do preço de um monopólio na 

operação de compra e venda ou aluguel da terra urbana, o que atribui à terra uma quantificação em 

dinheiro (preço) desvinculada da geração de valor baseada nas relações sociais do trabalho. 

Consequentemente a renda fundiária, também gerada na efetivação desta mesma operação, se 

apresenta como renda capitalizada (produção de capital). 

Sendo assim, os proprietários, são destinatários (por direito) e ao mesmo tempo acumuladores (por 

operação de mercadoria) da renda resultante do lucro suplementar gerado pelo preço de monopólio 

efetivado na operação de mercado, seja no caso da terra interpretada enquanto objeto de produção 

(indústria, mineira), seja enquanto espaço necessário para toda produção e atividade humana (MARX, 

1996). Assim a terra é objeto de venda, presa nos moldes da mercadoria, é objeto de acumulação (de 

                                                            
8 Lucro capital ativo: investimento de capital diretamente no solo, em construções ou na atividade produtiva.   
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um número maior de lotes de terra) pelos proprietários, pois a sua aquisição garante a obtenção da 

mais valia potencialmente associada, identificando a dinâmica urbana, claramente já detectada desde 

as épocas de Engels e Marx, de especulação imobiliária: “Nas cidades de progresso rápido, em 

particular onde a construção se faz com métodos fabris o que constitui objeto principal de especulação 

nessa indústria não é o imóvel construído, mas a renda fundiária.” (MARX, 1996, p. 889). 

No âmbito da lógica onde se relacionam a mais valia do capital, a renda (materializada em dinheiro) e a 

terra, Marx desvenda a incongruência fundamentada pela medição de duas categorias 

incomensuráveis entre si: a terra e dinheiro (mais valias). 

O processo de geração da renda, quantificada por meio da manifestação do valor (preço da terra), não 

é resultante da produção baseada no trabalho, ao contrário, é fruto de trabalho não pago realizado pelo 

capital, cuja apropriação é devida exclusivamente ao título de propriedade em uma operação de 

compra e venda. À categoria Terra atribui-se um preço – caracterizando-a como mercadoria – reflexo 

do ‘valor-de-troca’, apesar de ser alienada do ‘valor-de-uso’ que é a expressão do trabalho socialmente 

necessário para a determinação deste valor.  

Nesta passagem está exposta uma incongruência (terra versus mais valia) na lógica soberana do 

mercado, onde tudo acontece e se efetiva na compra e venda da mercadoria, e que Marx assim a 

reconhece na análise mais abrangente da Fórmula Trinitária.  

 
Por fim, ao lado do capital como fonte autônoma de mais valia aparece a propriedade 
fundiária, como limitação do lucro médio e como algo que transpõe uma parte da mais valia 
para uma classe que não trabalha propriamente nem explora diretamente os trabalhadores; 
ela não pode, como o capital que rende juros, recorrer a consolos moralmente edificantes, 
como por exemplo o risco e o sacrifício inerentes ao empréstimo de capital. Já que aqui uma 
parte da mais valia não parece ligada diretamente as relações sociais, mas a um elemento 
natural, a terra, então a forma de alienação e ossificação recíproca das diferentes partes de 
mais valia está completada, a conexão interna fica definitivamente rompida e sua fonte 
completamente soterrada, exatamente pela autonomização recíproca das relações de 
produção, ligadas aos diferentes elementos materiais do processo de produção (MARX, 
1996, p. 279, grifo nosso). 

 

 A conexão rompida evidenciada pelo autor entre terra (renda fundiária) e mais valia, capital e trabalho 

(salário), fragiliza a identificação da categoria Terra como mercadoria, reduz as relações sociais a mera 

trocas de coisas.  

Esta irracionalidade é reconhecida pelo autor, mas em nenhum momento apresenta este elemento 

como desestruturante do sistema capitalista, que é baseado no conceito fundamental da circulação das 

mercadorias e na realização de troca entre elas. No sistema coexistem então formas irracionais: 
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efetivação da terra – mercadoria –, apesar de ser um elemento natural que extrapola esta definição, 

assim como, a associação de mais valia nos moldes da renda fundiária (dinheiro) para a terra 

mercadoria alienada da produção enquanto trabalho socialmente necessário, ao contrário efetivada 

pelo não trabalho.  

Malgrado estes fatos, a posição de Marx se insere na perspectiva de análise do trabalho como um 

alerta ao tratar da categoria Terra e das relativas considerações na determinação do valor baseada nas 

relações dialéticas entre ‘valor-de-uso’ e ‘valor-de-troca’ da mercadoria (HARVEY, 1980). 

A imprescindível subordinação à lógica do mercado das mercadorias assim como dos elementos e 

relações presentes na sociedade capitalista tem um limite, tudo é regulamentado pelo mercado 

baseado na troca entre as coisas e na quantificação por intermédio do dinheiro. Igualmente, Lefebvre 

(1999)9 adverte sobre a avaliação do ‘valor-de-troca’, pois a mesma troca de mercadorias como 

regulação organizadora dominante pode apresentar contradições próprias do sistema capitalista. 

Neste sentido na análise do capitalismo feita por Marx, reconhecidamente baseada na mercadoria 

como dado real e em seu valor com bases sociais, ele aponta para o “caráter misterioso da 

mercadoria”: “A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do próprio 

trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes 

aos produtos do trabalho” (MARX, 1996, p. 197). 

As relações sociais que estruturam a produção e até mesmo a troca no sistema capitalista aparecem 

como ‘relações entre as coisas’ (mercadorias), e consequentemente as mercadorias se impõem como 

reguladoras da sociedade. Ainda mais porque a forma ‘dinheiro’ necessária no processo de 

quantificação do ‘valor-de-troca’ da mercadoria parece dissimular as bases sociais do valor, relegando-

a a mera ‘coisa’. Este processo codificado como fetichismo da mercadoria gera um processo de 

alienação da sociedade, de forma que na fase de produção da mercadoria, o objeto é dominado por 

quem o produz, mas durante a relação de troca é como se o objeto tomasse o poder sobre os homens 

reduzindo todas as relações (sociais) entre as coisas. O mercado - âmbito de efetivação das trocas de 

mercadorias - assume relevância enquanto regulador das relações entre os produtos acima das 

relações entre indivíduos, mascarando os processos de determinação do valor enquanto produto de 

trabalho.    

                                                            
9 “[...] Tudo se vende e se compra, se avalia em dinheiro. Todas as funções e estruturas, por ele engendradas, entram neste 
mundo e sustentam-no. No entanto, este mundo não chega a se fechar. Sua coerência tem limite; suas pretensões 
decepcionarão aqueles que apostam na troca e no valor de troca como absoluto” (LEFEBVRE, H. A cidade do capital. Rio 
de Janeiro: DP&A / Lamparina, 1999. p. 136). 
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Se o fetichismo das mercadorias desvendado por Marx leva à alienação da sociedade como um todo, 

com as análises posteriores de Karl Polanyi (1980) buscam-se outros argumentos coerentes com esta 

lógica. Estas incongruências são enfatizadas com mais força na sua obra de crítica à sociedade 

econômica moderna com referências às sociedades do período medieval, da antiguidade ou mesmo 

tribais, relacionando as diversas formas de organização política e econômica.  

A postulação central do autor é que a terra, assim como o trabalho e o dinheiro, não são objetos de 

venda. Apesar de não serem mercadorias necessitam se organizar em mercados mediante atribuição 

de preços, mas extrapolam a definição de mercadoria, pois não são produzidos. Especificamente o 

caráter da categoria Terra desvinculado das relações sociais de produção, a qualifica como mercadoria 

fictícia. Na natureza desta ficção (de produção) encontra-se um dos princípios organizadores da 

sociedade capitalista.  

A manifestação de uma ordem superior baseada na produção e distribuição de bens garantida e 

organizada somente pelos preços - quantificação do ‘valor-de-troca’ da mercadoria – reduz, nas 

considerações do autor, a sociedade moderna a uma sociedade de mercado subordinada à economia 

de mercado.   

 
Uma economia de mercado só pode existir numa sociedade de mercado. [...] Podemos 
especificar agora as razões dessa nossa afirmativa. Uma economia de mercado deve 
compreender todos os componentes da indústria, incluindo trabalho, terra e dinheiro. 
Acontece, porém, que o trabalho e a terra nada mais são do que os próprios ser humanos 
nos quais consistem todas as sociedades, e o ambiente natural no qual elas existem. Incluí-
los nos mecanismos de mercados significa subordinar a substância da própria sociedade às 
leis do mercado (POLANYI, 1980. p. 84). 
 

Reconhece-se nestas posições que para terra, trabalho e dinheiro a determinação de regras, baseadas 

exclusivamente na quantificação de preços coerentes com o mercado, aponta para o ‘desmoronamento 

da sociedade’. Apesar disso, o autor reconhece a existência e a necessidade histórica do 

funcionamento dos mercados organizados nesta ficção, mas alerta sobre os riscos para a sociedade e 

as instituições em aplicar para as mercadorias fictícias as leis de mercados autorreguláveis.   

Estes alertas podem aparecer apocalípticos, porém considera-se que Polanyi elaborou as análises no 

período da Segunda Guerra Mundial, captou elementos nevrálgicos da evolução sem limites do capital 

industrial e dos impactos na organização da sociedade válidos como categorias de interpretação para o 

desenvolvimento de investigações dos fenômenos urbanos atuais, “[...] significa que o desenvolvimento 

do sistema de mercado seria acompanhado de uma mudança na organização da própria sociedade. 



 

29 

 

Segundo este raciocínio a sociedade humana tornara-se um acessório do sistema econômico” 

(POLANYI, 1980, p. 87). 

Por outro lado o autor destaca que ao longo do século XIX houve movimentos, como por exemplos: 

políticas, medidas específicas, mobilizações, assim como criação de instituições, voltadas a limitar a 

atuação do mercado e da aplicação de suas leis para as mercadorias da terra, trabalho e dinheiro. 

Naquele período histórico, o movimento que se opôs ao processo de ampliação indiscriminada dos 

mercados é reconhecido por Polanyi como um movimento de resistência à economia de mercado e o 

elege como “único aspecto abrangente na história deste período” (1980, p. 88). 

Este último elemento evidenciado na análise de Polanyi, aparece riquíssimo de repercussões e 

desdobramentos para crítica da atual fase de acumulação capitalista e seus impactos no urbano.  Se 

naquele contexto político, econômico e social a única ação para manter a sociedade ainda estruturada 

era um movimento de resistência, nas atuais conjunturas, após mais de meio século, cabe questionar 

onde podem ser buscadas estas tendências para garantir que as mercadorias fictícias não sejam 

completamente absorvidas nas lógicas do mercado e o fornecimento subordinado às leis de trocas. 

Mais adiante levanta-se a seguinte pergunta: quem é o ator na sociedade que promove o movimento 

de resistência em defesa dos elementos substanciais ao desenvolvimento da vida humana?  

Os entraves apresentados pelos autores Marx e Polanyi revelaram a fragilidade de avaliar a categoria 

Terra como mera mercadoria subordinada às lógicas de atribuição de ‘valor-de-troca’, funcional ao 

sistema de compra e venda (lei que rege o mercado).  

 

1.1 Desdobramento dos condicionantes teóricos  
 

O postulado da pesquisa é baseado nas relações anteriormente descritas e na consequente 

necessidade de determinar para a categoria Terra - que se aplica ao solo industrial obsoleto – um 

processo de reconhecimento de ‘valor’ na busca por uma perspectiva que possa complementar aquela 

meramente econômica. 

Para tal fim, formulam-se duas perspectivas de análise, que paralelas permeiam e auxiliam as 

argumentações à respeito do reconhecimento da terra enquanto “mercadoria fictícia” na relativização 

da mera lógica de mercado. 
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A primeira perspectiva, consequente do modelo econômico produtivo é fundamentada na conceituação 

mercadológica da terra. O processo de reconhecimento do valor, na formação do ‘valor-de-troca’ da 

terra, é funcional às diversas formas de acumulação capitalista, atreladas as alterações de produção e 

reprodução do espaço (como já mencionado anteriormente). O ato da troca (compra e venda) 

manifesta o preço enquanto quantificação em dinheiro (preço). A alienação do ‘valor-de-troca’ da 

efetividade do ‘valor-de-uso’, equivalente de trabalho necessário, aponta para a segunda dimensão da 

investigação.  

A segunda perspectiva molda-se na busca pelo processo de atribuição de outros valores não 

necessariamente monetizáveis, aqui interpretados como novo sentido urbano (valor urbano), na 

superação da lógica de mercadoria – embasado no reconhecimento das peculiaridades das áreas 

industriais obsoletas. Em contraposição ao âmbito da perspectiva econômica produtiva, demonstrou-se 

funcional a atribuição de outros sentidos (valores) e o destaque da relação com o ‘valor-de-uso’; neste 

caso abordado enquanto chave interpretativa na avaliação da função urbana do solo, conforme 

também as reelaborações de Lefebvre dos conceitos marxistas (1999), na vertente da ‘necessidade ou 

expectativa urbana’ que remete a esfera de coletividades da sociedade.  

As duas perspectivas se desenvolvem na interpretação do ‘valor’ das áreas industriais obsoletas, que 

muitos autores europeus que trataram do fenômeno apontam ser a questão central. Em função da 

natureza intrínseca da terra industrial obsoleta, que é gerada pela perda do seu valor originário de uso, 

se registra um status, mesmo que temporário, de ausência de valor correspondente à não efetivação 

de troca, passando para um sucessivo processo de atribuição de outros valores por determinados 

setores e atores urbanos.  

O significado da expressão ‘valor’ é claramente múltiplo e a sua interpretação depende dos interesses 

a estes associados, mas, no cenário de uma sociedade capitalista, colocam em evidência a 

contraposição entre forças do mercado e a esfera do público (RUSSO, 1994; DANSERO, 1993). 

Os diversos significados atribuíveis ao ‘valor’ foram resgatados, de forma esquemática, (baseados na 

referência do dicionário da Real Academia Espanhola10) e agrupados nos tipos seguintes 

apresentados: 

                                                            
10 Definição de ‘valor’ dada pelo Diccionario de la lengua española (Real Academia Española):  
1. m. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite.       
2. m. Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente. 
3. m. Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase. 
4. m. Cualidad del ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros. 
Disponível em: <http://rae.es/>. 
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1) O primeiro sentido é indicativo de atribuição de qualidades à pessoas: ser forte, possuir dote, 

capacidade, isso gera valor. Isso pode ser interpretado como coragem, valências de atitude;  

2) No segundo caso o processo de atribuição de valor é funcional à características específicas, 

determinadas utilidades de um objeto, para as quais existe um correspondente monetizável, o preço;  

3) E por fim, valor no sentido de atribuição de capacidade de um determinado bem em satisfazer uma 

necessidade. 

Desconsiderando o primeiro grupo de atribuições para os presentes objetivos, delineiam-se dois 

âmbitos: um expressamente quantificável e determinante de valor manifestado mediante preço, e outro 

âmbito que em contraposição é caracterizado pela experiência do uso de um objeto nos termos de 

realização da necessidade, que remete, na aplicação ao urbano, ao amplo âmbito de necessidade 

social.  

Em ambas as perspectivas procedem-se mediante avaliação, aqui interpretada como um procedimento 

de determinação/reconhecimento do valor, que no primeiro caso, é relacionado à uma esfera 

econômica baseada na quantidade, em termos de maximização dos lucros do capitalista, e no segundo 

caso é associado à uma dimensão de qualidade11– capacidade de um bem de satisfazer uma 

necessidade – de modo que o processo de atribuição do outro (valor) sentido urbano-social, refere-se à 

utilidade, por meio de um determinado uso, que assume um caráter de coletividade em contraposição 

ao interesse individual (RUSSO, 1994). 

Neste sentido, a segunda perspectiva busca as relações do valor associáveis à qualificação da terra 

em um sentido coletivo, social - intrínseco ao significado de pertencimento a um organismo como a 

urbe (urbano) - que além de contrastar o conceito de propriedade privada (lote urbano - bem privado) 

referencia um potencial de fruição coletiva com conotação objetiva (especificações de bem público)12 

(GIANNINI, 1985).  

                                                            
11 Consulta realizada no dicionário <http://www.trecani.it>. 2013. Derivação etimológica latim – greco qualis “quale” 
(tradução nossa), em português “qual”: modo de ser, propriedade e natureza de um objeto ou sujeito na sua adequação em 
relação a particulares condições, atividades, funções e usos. (grifo nosso).  
 
12 GIANNINI (1985), jurista italiano, disciplina uma classificação teórica sobre os bens públicos e privados, procedendo para 
uma tipologia de bens públicos em função da fruição. Neste sentido identifica dois grupos de bens públicos: subjetivo e 
objetivo. Esquematicamente os bens de natureza objetiva são aqueles destinados à fruição coletiva contrariamente aos 
subjetivos que representam os bem especificamente destinados à atividades administrativas, então de fruição pública. A 
diferenciação entre objetivo e subjetivo, associado à fruição então ao uso, representa referencial para as argumentações 
apresentadas ao longo do trabalho.   
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Na análise do jurista a natureza dos ‘bens públicos objetivos’, com fruição coletiva é necessariamente 

pública devido a uma ‘reserva originária’ disposta por lei13, resultado de análise de características, 

qualidades, interesses que estabelecem (tanto para um elemento natural quanto para um elemento 

artificial, entendido como produto da realização do homem) a categorização de público. Após este 

processo, determinam-se as ações que pertenciam ao Estado: manutenção/conservação, disposição 

de uso e de fiscalização, interpretado como processo de decisão e gestão inerente as modalidade de 

fruição pública do bem.  

De forma complementar ao caráter identificado como “objetivo de fruição coletiva” é essencial 

especificar, ao tratar do conceito de qualidade - expressão da potencialidade de um bem satisfazer 

uma necessidade na especificidade social -, o conceito desenvolvido por Harvey (1980) na obra 

“Justiça social e a cidade”14 na década de 1970. Na interpretação do autor ‘necessidade’ é analisada 

como um dos parâmetros de medição da justiça social territorial, que desde o início é enquadrada 

enquanto categoria que pertence a uma esfera da consciência humana, e por este motivo de difícil 

classificação. O autor parte do pressuposto que se estamos avaliando as necessidades dos indivíduos 

ou de grupos específicos, tal fato é reflexo da distribuição desigual de benefícios no território, apesar de 

todos, enquanto cidadãos, terem o mesmo direito. 

A preocupação de Harvey em quantificar e estabelecer qualidades mínimas das necessidades 

demonstra o quanto o esforço é complexo, pois a possibilidade de mediação é variável em função do 

contexto histórico e social, assim como do grupo social ao qual é direcionada esta análise. Não é 

objetivo aprofundar o processo de medição das necessidades sociais como o autor desenvolve15, mas 

a referência auxilia no entendimento do caráter da segunda perspectiva integrando uma esfera 

relacionada a uma dimensão qualitativa com mais variáveis, dependente das especificidades territoriais 

do espaço urbano e dos seus usuários, assim como dos contextos histórico, político e socioeconômico. 

Trata-se de cercar, na segunda perspectiva, um processo de reconhecimento, e não de quantificação, 

do valor (sentido) urbano da terra industrial relacionado ao caráter público de fruição coletiva e suas 

                                                            
13 “Innazitutto essi sono pubblici in base as uma riserva originaria disposta dalla legge (...) sono beni necessariamente 
pubblici” (GIANNINI, 1985, p. 93, tradução nossa). 
 
14 Na distinção elaborada pelo autor acerca dos quatros possíveis métodos para avaliar as necessidades: “1) demanda do 
mercado; 2) demanda latente; e 3) demanda potencial; 4) demanda por meio de avaliações de especialistas” na totalidade 
dos casos registra, apesar das dificuldades da questão, “a necessidade” como “critério primário de fixar a justiça social” 
(HARVEY, D. A justiça social e a cidade. São Paulo: Hucitec, 1980. p. 86). 
 
15 O autor elenca nove grupos de atividades que identificariam necessidades sociais - urbanas: alimentação, habitação, 
cuidados médicos, educação, serviço social e ambiental, bens de consumo, oportunidades de lazer, amenidades de 
vizinhança e facilidades de transporte (HARVEY, 1980, p. 86). 
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potencialidades – qualidades que efetivam as necessidades sociais inerentes a determinado contexto 

urbano. 

Nesse sentido, compartilha-se da hipótese de Russo (1998) de que em função dos impactos no 

território e das potencialidades de intervenções nas áreas industriais obsoletas, o valor central que este 

conjunto de terras concentra é um ‘valor urbano’, expressando mediante a qualificação ‘urbano’ o que 

pertencia a um sistema urbano para usufruto da coletividade e do cidadão.  

 
O valor urbano é público por excelência, e deriva do reequilíbrio ambiental entendido como 
qualidade do sistema dos espaços públicos, mas também enquanto adequação de prestação 
(em um sentido capaz de superar um conceito mecanicista de standard), enquanto 
reprodução de caracteres de identidades, enquanto valorização de recursos locais16 
(RUSSO, 1998, p. 122, tradução nossa). 
 

Na especificação de Russo o conceito de valor urbano é permeado da noção de qualidade urbana, 

inerente as características dos espaços e suas potencialidades, e por isso remete ao conceito de 

necessidade social (valor-de-uso). Coerentemente com os argumentos apresentados anteriormente, o 

autor destaca em sua definição a perspectiva de releitura do preexistente enquanto 

recurso/potencialidades ‘urbanas’, condição indispensável para a reprodução dos espaços finalizada a 

valorização pública, então de fruição coletiva.  

A atribuição de caráter público ao termo ‘urbano’ supera a conotação de uso comum, baseado no 

pressuposto de que não se reconhece um espaço enquanto público meramente como resultado de 

ação intencional, tipo decreto ou intervenção público-administrativa: um lugar é público, pois é 

“construído por interações sociais”17 (CROSTA, 2000, p. 41). 

A busca pela codificação da definição do ‘valor urbano’ (sentido urbano) é uma complexa tarefa, pois 

compreende três diferentes âmbitos: adentra-se em uma esfera de valores não quantificáveis 

permeados pelo conceito de qualidade urbana, cuja definição não é única, integrando o conceito de 

necessidades sociais que pressupõe a análise de multivariáveis, e baseia-se na fruição pública cuja 

condição é dada pelo processo de reconhecimento coletivo. 

                                                            
16 “Il valore urbano é pubblico per eccellenza, e deriva dal riequilibrio ambientale inteso come qualitá del sistema degli spazi 
pubblici, ma anche come adeguamento prestazionale (in un´accezione capace di superare um concetto mecanistico ed 
astratto di standard) come riproduzione di caratteri di identitá, come valorizzazione delle risorse locali”. (RUSSO, M. Aree 
dismesse. Forme e risorsa della cittá esistente. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1998. p. 122) (grifo nosso). 
 
17 Pier Luigi Crosta, professor da Universidade de Veneza Itália, utiliza a expressão “construtto di interazione sociale” 
coerente com o conceito de Lefebvre do espaço enquanto produto social (CROSTA, P. L. Societá e territorio al plurale. Lo 
‘spazio pubblico’ – quale bene pubblico – come esito eventuale dell´interazione sociale. FOEDUS. Culture Economie e 
Territori, n. 1, p. 40-52, 2000). 
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Na literatura ao longo das últimas quatro décadas existem vários autores ligados à cidade, que 

abordaram as questões relacionadas com o conceito de qualidade urbana que subsidiam a discussão 

sobre ‘valor urbano’. Sinteticamente é possível apresentar o seguinte referencial destacando autores 

com abordagens mais teóricas e outros com visões mais próximas às intervenções no urbano. 

Autores como Noberg Schulz (1992) e Lynch (1985), com uma abordagem teórica, tratam do tema 

‘lugar’ que compõe a cidade no aprofundamento do caráter que o qualifica. O primeiro autor expressa a 

necessidade de penetrar no genius loci de cada lugar que sintetiza a sua qualidade enquanto soma da 

natureza intrínseca (características objetivas, relações espaciais) e da dimensão que o homem vivencia 

naquele cotidiano. A expressão ‘espírito do lugar’ é a forma de interpretar o lugar como fenômeno (em 

transformação) sem reduzir as suas qualidades únicas necessariamente em elementos quantificáveis.   

Lynch (1985) também interpreta o lugar como produto da sua evolução histórica, define o sentindo do 

lugar mediante a interpretação da ‘qualidade sensorial’ determinada pela experiência de vivência dos 

elementos concretos visíveis e pela percepção de elementos imateriais. A qualidade sensorial total de 

um lugar influencia a vida, cada ação, assim como a compreensão do cotidiano de cada homem. 

Ambos evidenciam o necessário aprofundamento por parte da arquitetura do significado dos lugares 

enquanto movimento qualificador que possa se contrapor à produção da alienação das cidades do 

século XX.  

De forma mais concreta, o arquiteto Indovina (1990) baseia o conceito de qualidade urbana como 

interseção de três avaliações: dos elementos físicos ambientais, dos aspectos funcionais do sistema 

urbano, e, por fim, da vida cotidiana de quem habita os lugares. Os três componentes remetem 

respectivamente à diferentes esferas: a primeira, com referência a Noberg Schulz, inerente às 

características morfológicas, tipológicas e ambientais do espaço urbano; a segunda relaciona-se 

diretamente com o funcionamento da cidade, consequentemente na interpretação do autor, com uma 

esfera de gestão pública; e a terceira concentra-se nos sujeitos sociais e nos comportamentos 

condicionadores da qualidade urbana. O trabalho de Cecchini e Fulici (1994) se insere nesta linha de 

interpretação propondo reconhecer a qualidade urbana como forma de avaliar os impactos de novas 

intervenções na cidade. Destaca-se neste trabalho a busca, por meio da definição para a ‘qualidade 

urbana’ funcional, a avaliação de impacto de determinadas intervenções, e, apesar da tentativa de 

classificar este conceito, detecta aspectos relevantes ao seu entendimento. Neste sentido 

reinterpretam-se algumas características como mais pertinentes ao iter lógico analítico utilizado para 

delimitar o significado de qualidade urbana: 
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- Disponibilidade de serviços urbanos para coletividade; 

- Acessibilidade aos serviços urbanos; 

- Potencialidade de respostas para as necessidades sociais;  

- Identificação e potencialização do caráter peculiar dos lugares; 

- Possibilidades de participação e apropriação coletiva dos lugares e respectivamente da cidade. 

Não é intenção exaurir a investigação sobre o conceito de qualidade urbana na proposta da lista das 

características, assim como não é a intenção medi-las para quantificar o ‘valor urbano’, mas pretende-

se compor o sentido desta expressão. Dessa forma, subsidia-se o reconhecimento e qualificação das 

peculiaridades e características do solo das áreas industriais em desuso por meio do processo de 

atribuição do valor urbano, mediante a experiência coletiva de identificação de características 

funcionais a satisfação de necessidades sociais.    

O desdobramento desta ação/interação pode eleger as terras de propriedade particular para 

apropriação que efetive a realização das necessidades sociais no urbano. 

 Como ocorre o processo de reconhecimento deste valor urbano? É procedimento técnico qualitativo de 

análise das características tipológicas e morfológicas do solo urbano, ou é uma experiência 

prerrogativa do Estado, pois pertence à esfera do planejamento dos bens públicos?.  

Nestas questões integra-se o conceito de produto de interação social utilizado por Crosta (2000), que 

interpreta esta ação enquanto “processo político, mas também de políticas, em que produz bens 

públicos”. A efetivação deste processo de aprendizagem coletivo é condição necessária a potencial 

atribuição do caráter público ao espaço onde se efetiva. “O espaço público vira uma metáfora da 

cidade: da cidade enquanto bem público”.18 

O significado de ‘valor urbano’ vai além do estritamente público, mas é permeado pelo conceito de uso 

social, determinado por interações sociais enquanto forma de aprendizagem coletiva – caracterizada 

por tensões e conflitos – e que agrega todos os sujeitos mediante uma experiência de convivência. Por 

isso a ação de atribuição do valor urbano aponta para um processo de identificação, as mais variáveis, 

que envolve a esfera da coletividade e do Estado. 

Como se realiza a experiência entre os diversos sujeitos e como pode ser codificada a atribuição do 

‘valor urbano’? Esta questão introduz e integra a noção de reconversão das áreas industriais obsoletas, 

                                                            
18 “Lo spazio pubblico - a questo punto - diventa uma metáfora della cittá: della cittá come bene pubblico” (texto original 
italiano) (CROSTA, 2000, p. 4).  
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aqui entendidas no sentido de efetivação de prática (pública). O significado de reconversão das áreas 

industriais obsoletas é fundamentado pelo processo de reconhecimento do conjunto enquanto reserva 

de terra, cujas qualidades e peculiaridades apontam para a atribuição de novo valor urbano. O 

processo é aprofundado na seção 4 e evidenciado pelas verificações das especificações do espaço e 

levantamento de campo, assim como pelas análises indutivas desenvolvidas a partir da área escolhida 

para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

1.2 O ‘valor-de-uso’ como parâmetro dos ‘valores’ da terra no urbano (na evolução da 
acumulação do capital) 

 

De forma geral, sem entrar nas especificidades do contexto brasileiro - ao qual todo o item 3 é 

dedicado - a formação da cidade industrial significou uma ruptura da cidade mercantil, não somente 

enquanto proposta de uma nova estrutura urbana, mas também enquanto geradoras de modalidade de 

vida civil. A introdução de novas necessidades como as privadas, coletivas, de trabalho, etc., 

correspondeu à formatação de novas funções urbanas, que resultavam na experimentação de 

tipologias de organismos arquitetônicos. 

As mudanças na estrutura urbana da produção industrial eram fundamentadas por uma transformação 

da lógica do capital relacionada à lógica espacial, pela qual na cidade da indústria “o solo pode 

virtualmente se transformar em edificável, e como de fato vira assim que é envolvido no crescimento 

dos assentamentos”19 (AYMONINO, 2009). O caráter de expansão e desenvolvimento da cidade 

industrial associava-se ao desenvolvimento produtivo (revolução industrial) que apresentava-se 

‘indefinido’ (AYMONINO, 2009), isto é, sem limite, cujo rebatimento no urbano foi imediato. A expansão 

urbana indiscriminada era a tradução das possibilidades endógenas do capital industrial, promovendo 

assim a valorização da terra e, consequentemente, das potencialidades do solo enquanto edificável na 

lógica da produção de mais valia. A terra constituía desta forma, juntamente com o capital e a 

exploração do trabalho fabril e da construção civil, o tripé (capital-terra-trabalho) da acumulação 

industrial.  

No âmbito da estruturação urbana industrial a lógica da produção do espaço estava integrada a 

produção da sociedade por meio de suas práticas como destaca a autora: 

 
                                                            
19 “Suolo puó virtualmente diventare edificabile e difatti lo diviene non appena é investito dalla crescita dell´insediamento” 
(AYMONINO, 2009). 
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A morfologia social do espaço urbano traduz tendências lógicas e sistêmicas de reprodução 
da sociedade e que traduz, também a ação consciente dos agentes que se movem no 
urbano a procura de negócios, de trabalho ou de lugar, num confronto que se torna muito 
aberto e no qual se verifica a territorialização das práticas (SEABRA, 2004, p. 272).  
 

A cidade, com as suas manifestações físicas, é produto do confronto entre diversos interesses que são 

reflexos da dinâmica entre os atores presentes ou ausentes nos processos de ocupação e produção do 

espaço. As tensões específicas entre agentes públicos e privados, por meio de propostas de 

investimentos condicionam a realização dos ‘fatos’20 urbanos, que somados resultam na constituição 

da paisagem urbana, aqui entendida enquanto resultante de práticas materiais e sociais (DANSERO, 

2006). A ‘territorialização das práticas” (SEABRA, 2004) é resultado tangível da luta de classes na 

espacialidade de ordem urbana e social.   

No contexto urbano do capital industrial, as marcantes diferenciações tipológicas das edificações 

(indústrias, residências, edifícios públicos, espaço público), correspondentes às hierarquias funcionais, 

gravaram no território uma ordem espacial assim como uma marca fundiária, fruto da nova divisão do 

trabalho (livre e assalariado versus trabalho escravo) no assentamento urbano e das atribuições de 

‘valor-de-uso’ da terra nas diversas localizações.  

De forma geral o desenvolvimento da urbe (industrial), apesar da segmentação funcional, conteve na 

própria dinâmica um processo de “socialização da cidade”21 (AYMONINO, 2009) nunca registrado 

anteriormente e cristalizado por uma nova organização da vida civil que pressupunha novos meios de 

transporte, novas tipologias arquitetônicas, novos espaços privados coletivos e de trabalho enquanto 

expressões das relações sociais e urbanas. Malgrado a cidade industrial - estruturada na tríade função, 

estrutura e forma - promovesse a socialização do espaço urbano, teve esta experiência de socialização 

diferenciada segundo as classes sociais, limitando o acesso às vantagens urbanas e lugares 

privilegiados a grupos sociais restritos. O espaço urbano estruturava-se subordinado às exigências da 

acumulação do capital, expressão da consequente divisão de classes (AYMONINO, 2009). 

Nesta fase da acumulação capitalista, associado a este novo organismo urbano com novas exigências 

funcionais, a relevância dos mecanismos geradores de mais valia concretizam-se na: 

- Exploração do trabalho, enquanto dominação das elites sobre a mão de obra; 

                                                            
20 Expressão usada pelo arquiteto Aldo Rossi para identificar as manifestações físicas que compõem a cidade (ROSSI, A. 
L´architettura della cittá. Milano: Edição CULP, 1987). 

21 Expressão original em italiano “socializzazione della cittá” (AYMONINO, 2009). 
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- Valorização imobiliária, enquanto lógica de produção da cidade baseada na propriedade privada 

da terra (bem de monopólio). 

Estes elementos, reprodutores de valor e geradores de mais valias, são colocados na análise como 

condicionadores da produção do espaço urbano, reforçando – como destacado por Marx – o papel 

hegemônico da terra - gerador de renda. 

A tríade marxista mostrava-se cristalizada no final do século XIX, início do XX, no crescimento urbano 

acelerado, e no desenvolvimento industrial que destacou, por exemplo, a produção econômica da 

cidade de São Paulo no cenário nacional. Por um lado, a terra se confirmava integrada aos 

mecanismos de reprodução do capital: 

 

A propriedade imobiliária, como forma de riqueza, demarcava uma nova condição de 
produção e apropriação do espaço, na qual o processo de trabalho de construir do ponto de 
vista do valor produzido passava a ser potencializado pelo desenvolvimento das condições 
gerais de reprodução do capital (XAVIER, 1988, p. 66). 
 

Por outro, o surto industrial registrado no início do século XX, complementava, ou melhor, reforçava a 

dinâmica urbana de crescimento, garantindo a exploração da mão de obra em contínuo aumento. 

 
Mercê do grande surto industrial – intimamente relacionado com o grande desenvolvimento 
da cidade – já encerravam em 1890 vários estabelecimentos fabris de certo porte. A maioria 
deles se implantara nos bairros novos em formação, e mesmo além, em áreas 
compreendidas no cinturão das chácaras, porém, ainda não atingidas por uma urbanização 
mais ampla. A ferrovia já mostrava a tendência de atrair as indústrias às suas margens, 
tendência essa que se consolidaria e que se revelaria da máxima importância para a 
posterior estruturação do grande organismo urbano.  (LANGENBUCH, 1971). 

 
O processo apontado pelos autores já no período de plena industrialização desvenda a 

interdependência entre urbanização/industrialização, isto é, terra e capital industrial, e realça o Estado 

enquanto agente conivente “para criar e manter as condições gerais e sociais de reprodução das 

empresas e com isso socializar os custos de reprodução do capital” (SEABRA, 2000, p. 74). Os 

investimentos públicos para indústria, assim como a política de imigração e a instalação de 

infraestrutura, são alguns exemplos de atuação do Estado, em um determinado período histórico, 

suportando a lógica da renda fundiária.  

O fechamento de fábricas explicitado por Langenbuch, já no final do século XIX, apresenta um quadro 

de afastamento das plantas industriais das regiões mais centrais ao longo das linhas férreas. 

Dinâmicas que, por um lado, foram alimentadas pelos interesses imobiliários e especulativos na 

garantia de áreas bem localizadas, já naquela época - gerando rendas fundiárias maiores, necessárias 
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à manutenção das posições privilegiadas das elites tradicionais de proprietários – e, por outro lado, a 

busca pela elite industrial de terrenos com dimensões adequadas para as novas instalações, em áreas 

mais afastadas, estava coerente com a lógica de expansão ilimitada e periférica. 

Esta urbe fabril atribuía à terra o ‘valor-de-uso’ essencial para o processo de acumulação. O lote, 

ocupado pela instalação industrial, assumia um uso destinado à produção de mercadorias, e, neste 

mesmo espaço produzido efetivava-se a exploração do trabalho – este último, ‘criador de valor’ no 

processo lucrativo capitalista. O raciocínio marxista da importância do ‘valor-de-uso’ na determinação 

do valor é aplicável tanto à mercadoria produzida quanto à categoria terra.  

Neste mesmo lócus industrial as categorias da fórmula trinitária de Marx se efetivavam nas suas 

relações sociais entre o capital, enquanto produção de lucro, a terra enquanto renda fundiária e lócus 

necessário à produção, e o trabalho como salário relativo ao custo na finalidade do processo de 

produção, historicamente determinadas (MARX,1996). No caso da terra industrial a atribuição do valor 

era então equacionada por seu ‘valor-de-uso’, baseado nas atividades do complexo fabril edificado, 

onde se realizava a exploração do trabalho de operários na lógica da produção de mercadoria final. A 

determinação do ‘valor-de-uso’ do solo industrial, onde se concretizavam as relações de trabalho 

funcionais à produção de determinadas mercadorias/produtos, suportava o potencial ‘valor-de-troca’ da 

terra. 

O modelo de desenvolvimento suportado pela estrutura organizativa do capitalismo clássico, pelo 

controle monopolista do capital (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988) e pela concentração da propriedade foi 

caracterizada por um processo de acumulação centrado na exploração da força de trabalho e na lógica 

de produção de mercadorias voltadas à obtenção de lucro. Com a introdução de maiores investimentos 

nas máquinas prefiguravam-se maior produtividade que geravam maior taxa de lucro, o que 

caracterizou um período reconhecido como ‘acumulação intensiva’. Os pressupostos do primeiro 

modelo foram se alterando, conforme as necessidades do capital. Dessa forma, no início do século XX 

os países centrais, iniciado pelos Estados Unidos, aderiram ao modelo fordista de desenvolvimento 

alimentado por um Estado intervencionista e regulador da economia e do mercado. 

As novas formas organizativas do trabalho, o regime de acumulação voltado a obter maiores ganhos de 

produtividade versus a limitação da ociosidade do operário, caracterizou a fase intensiva. O modelo de 

desenvolvimento capitalista fordista-keynesiano estava fundamentado nas seguintes características:  

1) Fábricas e assentamentos produtivos de grande porte; 

2) Imponente crescimento de poder de compra massificado;  



 

40 

 

3) Concentração do capital financeiro e sua integração com o poder público; 

4) Política de difusão dos regimes de segurança social com relação ao aumento dos salários reais;  

5) Estabilidade das relações monetárias e comerciais em nível internacional, caracterizadas por normas 

institucionais estabelecidas por relações de câmbio rígido.  

Na opinião dos autores, o aprofundamento da monopolização, característica desta fase, teria um 

fundamental significado, pois os oligopólios podiam tirar proveito da atmosfera geral de expansão dos 

mercados sem temer ganhos de produtividade. Ao controlar ao mesmo tempo a oferta e os mercados, 

os oligopólios podiam controlar a depreciação econômica dos equipamentos obsoletos, incorporando 

essa desvalorização nos preços correspondentes aos novos processos e aos novos produtos. 

“O fordismo como modelo de industrialização teve um sucesso tal que engendrou ganhos de 

produtividade aparente (combinação dos de produtividade no senso estrito e dos ganhos de 

intensidade) sem precedentes na história mundial” (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988, p. 13). 

As alterações dos cenários econômicos e sociais, racionalizando e organizando as formas de 

acumulação capitalista com objetivo de produzir mais valia, mantiveram a questão sem resolução da 

dependência entre a sociedade e a terra:  

[...] na sociedade continua ligada e mesmo amarrada à terra. Pela propriedade e pelas 
múltiplas servidões que ela mantém. Especialmente, e, sobretudo, subordinando a terra ao 
mercado, fazendo da terra um “bem” comercializável, dependente do valor de troca e da 
especulação, não do uso e do valor de uso (LEFEBVRE, 1999, p. 61).     
 

A indissolúvel ligação entre sociedade capitalista e ‘terra’ aponta claramente para diferentes 

consequências urbanas interpretáveis (como Harvey apresenta na obra do início da década de 1970), 

pela chave do ‘valor-de-uso’ e do seu peso na determinação do valor da terra e da geração da renda 

fundiária. Identificam-se dois cenários: o primeiro em que o ‘valor-de-uso’ é determinante na 

quantificação do valor, e outro cenário que é realizado quando, ao contrário, é o valor que condiciona o 

uso. Se no primeiro caso o autor aponta um cenário de exceção de “racionalidade social da renda 

como artifício alocativo que leva à eficiência os parâmetros de produção capitalista” (HARVEY, 1970), 

no segundo cenário a lógica especulativa rege as dependências da alocação do uso à efetivação de 

um valor mais lucrativo.  

De fato quando (na ausência do ‘valor-de-uso’) o ‘valor-de-troca’ assume um papel relevante cada vez 

mais desvinculado das relações sociais, as leis de troca de mercadorias prefiguram, em contraposição, 

uma “cidade especulativa“ (AYMONINO, 1999), onde predominam as relações entre as coisas e não 

entre as pessoas. O crescimento urbano ilimitado é condição necessária à reprodução de renda do 
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capital, que é garantida pela lógica do segundo cenário, gerando a escassez artificial (produzida) das 

terras na subordinação do ‘valor-de-uso’ às forças do sistema de mercado.   

 A industrialização constitui as forças de poder para inverter as relações anteriores campo/cidade até 

alcançar um processo de uniformidade nas transformações do urbano a ponto que “o espaço criado 

passa a dominar o espaço efetivo” (LEFEVBRE, 2004; HARVEY, 1980); neste molde a produção do 

espaço urbano na lógica da mercadoria é mera reprodução de mais valia. Apesar dos autores 

apontarem para oportunidades de transformações para se contraporem às forças especulativas na 

cidade, mesmo na fase da alteração dos ciclos de acumulação, as cidades representam para o capital 

“oficinas de civilização - estão fundadas na exploração de muitos para uns poucos” (HARVEY, 1980, p. 

271). 

Se a cidade industrial evidenciou a organização urbana fundamentada nos vetores de expansão e na 

divisão em zonas de uso, determinados por sua relação com as categorias sociais do trabalho, nas 

fases sucessivas de acirramento das condições urbanas tais como, conflitos sociais, periferização, 

segregação espacial e social, estas relações não são mais claramente reconhecidas. 

As organizações espaciais em implosão, sempre com maiores dificuldade, são reconhecíveis como 

cidade.  

 

1.3 Alteração do paradigma na continuidade da lógica: produção da obsolescência  
 

A evolução do organismo urbano necessário ao capital industrial – a cidade – alcançou uma fase sem 

controles, identificada como ‘zona de crise’, de acordo com a terminologia adotada por Lefebvre (2004). 

A noção foi usada para analisar o fenômeno urbano em suas ligações com as relações de produção. A 

extrapolação da cidade industrial dos limites do urbano, anteriormente apresentada, precede uma zona 

crítica caracterizada pela implosão/explosão22 que coloca a problemática urbana em escala mundial.  

O processo de implosão urbano configurou outras organizações espaciais periféricas, cidades 

dormitórios, assentamentos informais, assim como as mesmas modalidades de reprodução do capital 

industrial superaram os próprios obstáculos indo além da produção industrial de mercadoria e de 

                                                            
22 “Implosão, ou seja, a enorme concentração (de pessoas, de atividades, de riquezas, de coisas e de objetos, de 
instrumentos, de meios e de pensamento) na realidade urbana e a imensa explosão, projeção de fragmentos múltiplos e 
disjuntos (periferias, subúrbios, residências secundárias, satélites, etc.)” (LEFEBVRE, H. A revolução urbana. Belo 
Horizonte: UFMG, 2004. p. 24). 
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trocas, desvinculando-se das mesmas relações sociais (trabalho) que fundamentaram o processo de 

acumulação capitalista inicial.  

A ‘zona de crise’ é caracterizada pela materialização do valor da mercadoria por meio do dinheiro; este 

se transforma em “matéria social de riqueza” (LEFEBVRE, 1999, p. 148), se libertando então 

totalmente do ‘valor-de-uso’ e das relações sociais. Sob o ponto de vista socioeconômico, segundo 

Lefebvre, identificava-se uma crise econômica caracterizada por um conceito de ‘separação’ que 

evidencia as contradições internas da sociedade capitalista, e que se manifesta na dissociação de 

fatores de produção como, por exemplo, entre o ‘valor-de-uso’ e o ‘valor-de-troca’, assim como na 

separação entre campo e cidade. Isso fundamenta um processo de separação ainda maior, identificado 

no capitalismo por Marx, em uma evolução em escala mundial, que é o “processo maciço de separação 

entre as pessoas e a riqueza” (LEFEBVRE, 1999).   

 Estas crises levam á alteração das relações sociais, subordinadas às relações econômicas, as quais 

determinam condições de marginalidade para a população que não se enquadra nos mecanismos de 

rentabilidade, reduzindo as possibilidades de acesso aos bens, inclusive aos necessários (LEFEBVRE, 

1999).  

Se o capital industrial estruturou a própria paisagem urbana, formulada em volta de suas manifestações 

físicas – as indústrias –, ao mesmo tempo produziu a própria obsolescência. As instalações fixas (fixed) 

passaram a representar bens imobilizados que precisavam ser superados, o ‘valor-de-uso’ aprisionado 

nas condições físico/espaciais precisava ser transformado, de forma que novos arranjos 

econômicos/urbanos pudessem garantir novos processos de acumulação na geração de mais valia 

(HARVEY, 2006).  

As crises endêmicas do capital manifestam-se de forma cíclica, por meio da superação do espaço 

produzido, que se transforma em barreiras físicas, impondo dessa forma a formulação de novas 

configurações espaciais. “O capitalismo é caracterizado necessariamente por um esforço permanente 

da superação de todas as barreiras espaciais e da anulação do espaço pelo tempo”. (Marx apud 

HARVEY, 2006, p. 145).  

Nesta fase (capital industrial) o processo assim ocorre: produção do espaço, geração da obsolescência 

produtiva, desmonte da paisagem física, substituição com outro processo de acumulação reprodutível e 

funcional à superação dos espaços de concentração do capital fixo. A consequente perda do ‘valor-de-

uso’ destas áreas caracteriza o processo de obsolescência física e urbana que condena estes lugares 

a um status de espera (temporária) para outras alocações de uso, dessa vez subordinados ao ‘valor-
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de-troca’, a fim de poder garantir taxa de mais valia maior na recuperação do capital anteriormente 

fixado. 

Nos países centrais, no final da década de 1960 e início de 1970, os preceitos fordistas não 

responderam às contradições e às crises cíclicas do capitalismo como: rigidez dos investimentos de 

capital fixo de larga escala e longo prazo. A crise de 1973 com a questão do fornecimento do petróleo 

durante a guerra árabe israelense (HARVEY, 1992) agravou o cenário. Apesar dos pré-avisos da crise 

do modelo fordista e a redução do predomínio norte-americano registrava-se nos primeiros anos da 

década de 1960 “uma onda de industrialização fordista” nos países em desenvolvimento como, por 

exemplo, os latino-americanos, integrada à estratégia de investimentos de capital das multinacionais 

em terras estrangeiras (HARVEY, 2007). 

Este movimento não reforçava a implementação de lemas fordistas já em fase de superação, mas 

assinalava a vontade de supremacia dos países centrais na aplicação de modelos de 

desenvolvimentos em tecidos sociais e urbano frágeis. Em contextos como os dos países da América 

Latina parte das rigidezes, avaliadas como empecilhos de investimento no modelo fordista, como o 

controle sobre o trabalho, eram inexistentes. Os investimentos em países periféricos e a ampliação dos 

mercados internacionais representavam estratégias econômicas e políticas para evitar ulteriores crises, 

marcando a urgência de outra forma de acumulação que Harvey identifica de “acumulação flexível”. 

 
Ela se apoia na flexibilização dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 
produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 
inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 
mercados, e, sobretudo, taxa altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões de 
desenvolvimento desigual (HARVEY, 1992, p. 140). 

 

O diktat23 econômico e tecnológico introduzido pela acumulação flexível trouxe um rápido processo de 

reestruturação produtiva, com a reformulação de novos arranjos industriais no território, produzindo 

primariamente a obsolescência dos parques industriais nos países centrais.  

Como resposta a esta fase observou-se uma grande “expansão dos capitais nos mercados financeiros 

mundiais e a sucessiva canalização dos créditos para os países emergentes” (BUCCELLATO; 

PALAZZI, 1989, p. 59). Em função disso, aceleravam-se as fases de reestruturação da indústria 

capitalista mediante o desmonte de setores inteiros (indústria pesada), a redução das dimensões das 

unidades produtivas, a desverticalização das produções e a descentralização nacional e internacional. 

                                                            
23 Expressão usada na língua italiana, derivada do latim que significa uma imposição sem explicações. 
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Estas mutações levaram a formação de um novo setor definido como terciário que englobou as 

transformações técnico-organizativas de uma economia externa separada das sedes de transformação 

das matérias primas, porém relacionada ao processo produtivo. Nos países centrais um dos 

indicadores deste processo foi o registro de estagnação dos empregos nos setores tradicionais de 

manufatura.24  

Outro relevante acontecimento, entre as décadas de 1970 e 1980, foi a introdução da informática e as 

transformações devidas à microeletrônica que revolucionaram o sistema de produção e transformaram 

definitivamente os cenários, apresentando novas configurações no mundo do trabalho e nas relações 

de salário. As mudanças afetaram também o mundo sindical que apresentava dificuldade para redefinir 

o próprio papel em um mercado desregulamentado onde a força de trabalho está completamente 

flexibilizada. 

 Sinteticamente o trabalho “vivo” socialmente necessário no processo de manifestação do valor, na 

vertente marxista, paulatinamente era substituído pela inovação tecnologia/informática gerando um 

surplus da força de trabalho com altíssimas taxas de desemprego características dos momentos de 

crise estruturais como a iniciada na década de 1970, cujos reflexos e acirramento dos conflitos 

socioeconômicos se registraram ao longo dessas quatro décadas. 

O diagnóstico dos economistas franceses Fontagné e Lorenzi contido na relação "Désindustrialisation - 

Délocalisations", escrita para o Conselho de Análise Econômica Francês em 2005, contém a 

reconstrução das causas e das consequências a curto e médio prazo da desindustrialização e da 

deslocalização. Afirmam os autores:  

 
É uma questão de falta de gestão do território, mais política que econômica, um verdadeiro problema 
econômico se observamos, não os empregos perdidos (fundamentalmente devidos à incrementos de 
produtividade, fonte de crescimento dos níveis de vida) mas a capacidade insuficiente de emprego 
criado, assim como a insuficiente reação e adaptação do tecido econômico internacional 
(FONTAGNÉ; LORENZI, 2005). 
 

Os autores apontam que as forças de uma economia mundial se baseiam sempre mais no trabalho em 

grandes países onde as bases sociais são mais frágeis, garantindo a mesma produtividade dos países 

industrializados, porém com custos mais baixos, sendo reconhecidos como “novos motores do 

comércio internacional” (FONTAGNÉ; LORENZI, 2005).  

                                                            
24 A partir de 1975 as estatísticas registraram na Europa uma estagnação relativa dos empregos na indústria de manufatura 
(BUCCELLATO, C.; PALAZZI. P. Deindustrializzazione e sviluppo: alcuni confronti internazionali. Economia & Lavoro Saggi, 
Roma, Anno XXIII, n. 1, p. 53-75, 1989).   
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As forças econômicas e políticas no contexto internacional do capital foram ainda mais respaldadas 

pelos princípios das políticas neoliberais, amplamente acatados pelos governos dos países centrais. As 

proposições dos lemas neoliberais e a difusão capilar nas estruturas de poder e na sociedade são 

interpretadas por Harvey como um “projeto político voltado a restabelecer as condições necessárias à 

acumulação do capital e recolocar o poder das elites econômicas”25 (HARVEY, 2007, p. 29, tradução 

nossa). 

Nas fases de crise endêmicas do desenvolvimento do capitalismo, geradas pela falta de absorção do 

excedente, as análises do Harvey auxiliam no entendimento de como o capitalismo se supera, se 

repropõe e se reafirma. Na passagem marcada pelo neoliberalismo a conversão do “excedente em 

moeda, mercadoria ou capacidade produtiva” (HARVEY, 2006, p. 137), que depende das conjunturas 

políticas econômicas e sociais, é garantida pelo capital fictício (crédito, dívidas públicas, hipotecas). A 

transformação dos diferentes excedentes em moeda é necessária para permitir a conversão rápida e 

em qualquer espaço físico do surplus gerado pelo capital. De acordo com Harvey (2006, p. 138): “O 

capital fictício converte em um processo de circulação muito longo em uma taxa de retorno anualizada. 

O capital fictício faz isso ao facilitar a compra e venda diária de direitos e demandas em relação à 

participação no produto do trabalho futuro”. 

Por um lado, o capital fictício responde à necessidade de anulação do tempo da atual forma de 

acumulação, e, por outro, a criação de spatial fix e a produção de obsolescência garantem a superação 

do espaço, mas é por intermédio do conceito ‘acumulation by dispossesion’ que o autor identifica a 

estratégia mais atual da reconfiguração do espaço necessário ao novo ciclo de acumulação.  

 
Com a acumulação por expropriação [“acumulation by dispossesion”] me refiro a continuação 
e proliferação de práticas de acumulação que Marx descreveu como “primitivas’ e 
“originárias” ao longo da ascensão do capitalismo. Estas incluem a mercadorização e a 
privatização das terras e expulsão forçada das populações de trabalhadores rurais […]; a 
conversão de diversas formas de propriedade intelectual (comum, coletiva, estatal, etc.) em 
direitos de propriedade exclusivamente privada […]; a supressão dos direitos aos bens 
comuns; a mercadorização a força de trabalho e a supressão de formas alternativas 
(indígenas) de produção e consumo; processos coloniais, neocoloniais, imperiais de 
apropriação de recursos (incluindo os recursos naturais); a monetização do câmbio e 
taxações, especificamente da terra; a trata dos escravos (que continua particularmente na 
indústria do sexo); usura, a dívida nacional e, a mais devastadora de todas, o uso do sistema 
de crédito como meio radical de acumulação por meio de expropriação. (HARVEY, 2007, p. 
182, tradução nossa).26 

                                                            
25 “Progetto politico per ristabilire le codizioni necessarie all´accumulazione di capital e ripristinare il potere delle elite 
economiche.”  
 
26 Com accumulazione tramite espropriazione [“acumulation by dispossesion”] intendo la continuazione e proliferazione di 
pratiche di accumulazione che Marx ha descritto come ‘primitive’ o ‘originarie’ durante l’ascesa del capitalismo. Queste 
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A extensa descrição de Harvey inclui a prática que dentro de um percurso lógico investigativo está 

relacionada com a apropriação de bens públicos e de valores urbanos que são produtos de trabalho 

socialmente necessário e muitas vezes de investimentos estatais anulados pelos mecanismos da lógica 

do capital financeiro.  

A paisagem urbana do spatial fix, produzida pelo capital industrial em muitos países, ainda fisicamente 

e socialmente identificáveis, é, ao mesmo tempo, de difícil reconhecimento em um sentido mais amplo, 

em termos de memória coletiva urbana (DANSERO, 1993). A difícil legitimação compartilhada pela 

sociedade e pelo agente público do valor coletivo-urbano destas áreas – enquanto valor material e 

imaterial e potencialidades futuras - representa um descaso significativo na análise destas ‘partes’ de 

cidade enquanto reservas de terras com valor urbano.  

O conjunto das terras industriais não pode ser alienado do urbano produzido no seu entorno, as 

benfeitorias (como Harvey as define) ao longo dos anos, os investimentos em infraestrutura, assim 

como as características intrínsecas das terras, compondo a valorização integralmente apropriada e 

transformada em mais valia individual sem contenções/mediações por parte do Estado além dos 

instrumentos urbanísticos de capturas da valorização.  

Estas marcas no território passaram por um processo de abstração do valor de memória - lócus 

histórico da exploração dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, de um cotidiano constituído por casa, 

trabalho, lugares coletivos e percursos que condicionaram as relações urbanas e sociais (SANTOS, 

2005) –, tornando-se hoje mero objeto de consumo e, por isso, de troca. 

Assim sendo, a formulação da segunda perspectiva de análise (anteriormente explanada) considera 

que se a transformação das áreas industriais obsoletas, ainda em andamento nos contextos periféricos 

do capitalismo, é resultante da promoção do setor privado, ainda regulada pelo Estado por meio do 

marco regulatório urbanístico do território, a terra terá um papel exclusivo de reprodução de mais valia, 

enquanto juro do capital fictício, desvinculado dos componentes do valor urbano reconhecível.  

                                                                                                                                                                                          
includono la mercificazione e la privatizzazione della terra e l’espulsione forzata di popolazioni di contadini [...]; la 
conversione di varie forme di proprietà intellettuale (comune, collettiva, statale, etc.) in diritti di proprietà privata esclusiva 
[…]; la soppressione dei diritti ai beni comuni; la mercificazione della forza lavoro e la soppressione di forme alternative 
(indigene) di produzione e consumo; processi coloniali, neocoloniali, imperiali di appropriazione di risorse (comprese le 
risorse naturali); monetizzazione dello scambio e tassazione, in particolare della terra; la tratta di schiavi (che continua in 
particolare nell’industria del sesso); usura, il debito nazionale e, la più devastante di tutte, l’uso del sistema creditizio come 
mezzo radicale di accumulazione per espropriazione. (HARVEY, D. Breve storia del Neoliberalismo. Milano: Ed. Il 
Saggiatore, 2007. p. 182). 
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Este caráter assumido pela terra anula todos os usos anteriores e, ao mesmo tempo, subordina todos 

os outros valores de usos possíveis, à efetivação dos mecanismos de mercado que garantem por meio 

de um produto imobiliário a reprodução do capital e a geração da renda fundiária anteriormente 

imobilizada.   

O resultado derivado desse processo é a reprodução do espaço nas regiões industriais na lógica de 

produtos imobiliários isolados em cada lote (anteriormente industrial), completando dessa forma à 

abstração do urbano: negando as relações urbanas anteriores (viários, referências arquitetônicas, 

preexistente tecido urbano e social), mas gerando outras relações fragmentadas materializadas em 

“enclaves fortificados” contribuindo para a constituição e consolidação de uma ‘cidade de muros’ 

(CALDEIRA, 2000).  

Neste cenário ainda caberia ao Estado um papel político de retenção de parte da mais valia a fim de 

responder às necessidades sociais, mantendo o controle sobre as transformações dos espaços. No 

entanto, a cidade que representava objeto de uso passou a representar meramente um objeto de troca 

e de consumo na medida em que a acumulação foi priorizada como “objeto e fim” frente às 

necessidades sociais que, quando reconhecíveis pelo Estado, são garantidas exclusivamente ao 

mínimo (LEFEVBRE, 1999).  

Considerando que “o patrimonialismo impediu o surgimento de uma esfera pública, alimentando [...] o 

privilégio” (MARICATO, 2001), como então o poder público pode estruturar a sua atuação no território 

urbano, de forma a constituir-se em agente regulador e articulador, gerando um processo de resistência 

pública a novos ciclos de acumulação e a um modelo de cidade de muros?  

Conceitualmente o entendimento de reconversão urbana é, aqui, associado à reutilização destas áreas, 

no âmbito da reestruturação urbana destas regiões, compreendendo nova oportunidade pública de 

transformação do espaço metropolitano (em oposição à lógica do lote). No contexto econômico e 

urbano configura-se uma possibilidade de resistência ao poder hegemônico do capital financeiro em 

suas manifestações por meio do setor imobiliário’. 

Dessa forma, esta pesquisa discute o significado do reaproveitamento urbano destas partes da cidade 

como uma ação de intervenção que deve ser de natureza predominantemente pública (isso não é 

meramente estatal), que passa pelo reconhecimento de cada ‘parte’ da cidade como materiais de um 

sistema aberto, disponíveis para novas conexões ou composições enquanto materiais urbanos.  
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No que tange ao significado de reconversão das áreas em obsolescência, considera-se seu sentido 

ligado ao reconhecimento das potencialidades destas áreas após observação das transformações em 

andamento: 

 

Rasgo aberto sobre a relação dialética, mas assimétrica entre estrutura econômica e 
organização da sociedade e do espaço especificamente. A questão do reuso (das ex-áreas 
industriais) reflete ao mesmo tempo a vontade do grande capital de reafirmar a própria 
hegemonia político cultural em conferir um sentido às transformações urbanas, e a 
possibilidade de uma maior autonomia da esfera social e cultural na definição do sentido 
atribuível às transformações que a envolvem (DANSERO, 1993 p. 90, tradução nossa).27 

 
Assim, conforme a identificação do geógrafo italiano, do ponto de vista da reconversão das áreas em 

obsolescência, esta pesquisa desenvolve a análise a que se propõe, focalizada na natureza das 

transformações ocorridas, fruto do jogo de forças, nas modalidades de reprodução do espaço urbano, 

na identificação dos atores envolvidos, nas novas relações sociais estabelecidas, bem como nas novas 

relações urbanas desta região com o restante da cidade e da metrópole. Trata-se de desenvolver a 

segunda perspectiva de análise, centrada no desenho da possível esfera de autonomia (ou como 

anteriormente indicado, de resistência) da sociedade das forças de reafirmação do capital no urbano.  

 

  

                                                            
27 “Squarcio aperto sulla relazione dialettica, ma asimmetrica tra struttura economica e organizzazione della societá e dello 
spazio urbano in particolare. La questione del loro riuso riflette allo stesso tempo la volontá del grande capitale di riaffermare 
la própria egemonia político culturale nel conferire um senso alle transformazioni urbane e la possibilitá di uma maggiore 
autonomia della sfera sociale e culturale nel definire um senso da assegnare alle transformazioni in cui é coinvolta.” 
(DANSERO, E. Dentro ai vuoti urbani. Dismissione industriale e trasformazioni urbane a Torino. Torino: Edizioni Libreria 
Cortina, 1993).  
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2 ÁREAS INDUSTRIAIS OBSOLETAS: OPORTUNIDADES DE INTERVENÇÃO URBANA? 
 

 

Reservadas as especificidades dos contextos em que as experiências de reconversão de áreas 

industriais têm ocorrido em âmbito internacional, o conhecimento e a compreensão das mesmas 

constituem um elemento adicional à leitura analítica das oportunidades de intervenção urbana. Posto 

isto, iniciativas visando conferir um tratamento às áreas industriais obsoletas e promovendo a sua 

reinserção ao tecido urbano, têm sido tomadas e implementadas em diferentes países, de formas 

distintas, não somente do ponto de vista dos arranjos institucionais desenhados para tal, dos atores 

envolvidos no processo, dos mecanismos de gestão e de financiamento, entre outros aspectos, como 

também, e principalmente, do ponto de vista da reinterpretação das marcas no território como 

objeto/recurso para a transformação urbana.  

O resgate crítico de experiências internacionais, especificamente europeias, descritos nesta seção, tem 

a finalidade de trazer subsídios para a análise do contexto brasileiro, resguardadas as diferenças e 

particularidades de cada contexto. Com esta perspectiva, e para entender estes distintos contextos 

como problemática das áreas industriais obsoletas, esboçou-se cada um deles e como cada realidade 

buscou equacioná-la, podendo enriquecer a análise acerca do caso brasileiro. 

O olhar sobre tais experiências contribui para elucidar a lógica das intervenções urbanas a partir de 

elementos estruturadores das relações estabelecidas no contexto urbano e, acima de tudo, explicita o 

elemento que é configurado como força motriz para definir o tipo e a forma de intervenção urbana a ser 

realizada diante de uma problemática exposta – no caso, a obsolescência de áreas industriais. Para 

isso, destacam-se não tanto os elementos projetuais, mas sim aspectos centrais do quadro institucional 

e de políticas de gestão e de controle social, necessárias para a consecução dos objetivos propostos 

nas instâncias do planejamento europeu.  

Por fim, salientam-se duas experiências emblemáticas relativas à duas gerações de concepções de 

intervenções urbanas. A primeira refere-se ao contexto anglo-saxão e as primeiras intervenções de 

reconversão de áreas industriais obsoletas em Londres, o que gerou uma extensa literatura e também 

avaliações relacionadas ao projeto e à natureza da intervenção.  

A segunda é relativa ao contexto italiano, de industrialização tardia naquele continente, mas que 

incorporou, por esta razão, os aspectos críticos das avaliações das primeiras intervenções de 

reconversão, consolidando, assim, posturas próprias frente à oportunidade de reestruturação urbana.  
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2.1 As diferentes denominações do fenômeno europeu  
 

É essencial tecer um rápido panorama da problemática de reestruturação produtiva e dos paradigmas 

econômicos e urbanos redefinidos que alimentaram o processo de desindustrialização nos países 

centrais. Na 1ª seção, destacou-se o diktat econômico após a acumulação flexível e seus impactos no 

urbano e nas configurações internacionais da produção industrial.  

A desindustrialização, de um modo geral, foi constituída por um fenômeno que interessou à Europa 

como um todo, ocorrendo de forma diferente em cada país e com distintas intensidades. A colocação 

de uma nova questão - desmonte/encerramento de instalações industriais - representou o elemento 

comum entre os diversos contextos, marcando uma ruptura em relação à configuração econômica e 

urbana anterior. A literatura que trata da questão da desindustrialização (tratada de forma detalhada na 

seção 1 e 3) associa ao fenômeno questões como a perda de população, especificamente nas grandes 

metrópoles, taxas elevadas de desemprego, o surgimento de conflitos ambientais, sem tirar a atenção 

ao caráter intrínseco devido à transformação do sistema produtivo e das modalidades de acumulação 

do capital. 

Os impactos deste processo socioeconômico e urbano nos territórios das cidades europeias 

consistiram, entre outros aspectos, no aumento de áreas industriais obsoletas após o encerramento 

das atividades. A tentativa de buscar uma única caracterização e explicação para a obsolescência 

industrial, resultante da desindustrialização, pode subestimar variáveis qualitativas deste fenômeno em 

função das abordagens e posturas estruturadas nos diferentes países. Dessa forma, a análise também 

auxilia na interpretação da complexidade do fenômeno, bem como na leitura da diversidade de 

posturas registradas e de soluções apontadas, as quais refletem os agentes envolvidos e as 

articulações estabelecidas nas experiências de reconversão urbana. 

Vale destacar que, em termos gerais, neste contexto, uma questão central colocou-se como emergente 

frente às múltiplas cicatrizes no território resultantes da instalação da crise econômico-produtiva: 

materializava-se a maciça perda de uso industrial que, por sua vez, manifestava uma perda ainda 

maior, a saber, da identidade do lugar, demandando assim uma abordagem prioritária na identificação 

de perspectivas de desenvolvimento local (econômico e geração de emprego) integrado à produção de 

outro referencial urbano e social. Com a finalidade de buscar elementos críticos, no fenômeno da perda 

do uso industrial nas cidades e metrópoles europeias, é relevante o uso da classificação elaborada por 

Dansero (1993), pois tal enquadramento auxilia no entendimento desta questão dentro de sua 

complexidade.  
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- Desindustrialização absoluta, com expressão nas cidades dos países de primeira industrialização, 

como Inglaterra e Alemanha, e em alguns países da Europa Central onde registraram-se 

consequências urbanas e sociais mais drásticas. A queda da produção e do emprego gerou, no 

território, situações que vão desde o encerramento integral de determinadas cadeias de produção até a 

re-localização de atividades em outras regiões.    

- Desindustrialização relativa, característica das cidades de países da Europa do Sul, como a Itália, 

que, por um lado apresentaram o declínio de produções industriais, e, por outro, viram um processo de 

concentração de novas atividades sendo instaurado em âmbito regional.  

Apesar dos graus de intensidade da perda de uso industrial e das diferentes formas de 

desindustrialização, esta remodelagem do tecido urbano afetou grandes e médias cidades, compondo 

paisagens fabris funcionalmente fragmentadas do resto da cidade, na espera de “um futuro que os 

acontecimentos descartaram” (SECCHI, 1984, p. 20). Diante disto, inicia-se a busca de um ‘novo 

sentido’ que poderia ser de natureza meramente econômica ou buscar reinserções mais amplas e 

integradas ao tecido urbano.  

Da mesma forma, as diversas denominações cunhadas para as áreas industriais obsoletas são reflexos 

das múltiplas características de um fenômeno heterogêneo. Analisá-las remete à elementos críticos 

que contribuem para o entendimento do quadro referencial dos diferentes contextos administrativos, 

políticos e urbanísticos, das diversas visões e abordagens da questão. Com este objetivo, apresentam-

se os significados das principais expressões surgidas na Europa nos últimos 40 anos. 

Brownfields – Brownfields areas é uma denominação inglesa utilizada para indicar extensos terrenos 

contaminados que foram sedes de indústrias pesadas (como, por exemplo, siderúrgicas, produção de 

aço), cujo comprometimento ambiental não se limita ao lote, mas pressupõe uma intervenção 

primariamente pública de recuperação do solo e remoção dos elementos que causam riscos ambientais 

e à saúde pública. Esta tipologia de área obsoleta foi uma das primeiras a ser identificada e classificada 

em função do desmonte de grandes sítios industriais em países como Inglaterra e Alemanha (de 

primeira industrialização). Diante destes fenômenos, estas sociedades tornaram-se atentas às matérias 

de proteção ao meio ambiente e de salvaguarda paisagística, assim como voltaram-se para a 

elaboração de políticas públicas para a remediação dos passivos ambientais.  
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Derelict Land é uma definição mais ampla utilizada pelo Departament of Environment28 - DOE, na 

Inglaterra, que desenvolveu nos anos seguintes aos primeiros casos de áreas industriais obsoletas o 

Derelict Land Survey (o primeiro levantamento foi realizado em 1974). Nas informações divulgadas, o 

fenômeno é analisado utilizando-se metodologias específicas: 

- tipo de obsolescência ou abandono (pedreiras, minas, linhas ferroviárias); 

- dimensão da área de interesse (estoque de terra); 

- porção específica de terrenos efetivamente recuperáveis.   

Em 1974, o total de áreas no território nacional inglês, identificadas como Derelict área, correspondia a 

43.363 ha e a 45.683 ha em 1982 (BRANDOLINI,1984). 

Ainda no contexto inglês, identifica-se outra classificação – Vacant Land - cuja definição refere-se 

prioritariamente às terras de propriedade pública, pertencentes à empresas e ferrovias que apresentam 

algum grau de subutilização ou de abandono das instalações. A metodologia adotada para os registros 

das Vacant Lands (realizados pelo órgão Land Register), assim como as áreas identificadas como 

Derelict, são focadas primariamente no dimensionamento do problema e, em seguida, na reinserção 

das áreas no mercado por meio de propostas de re-funcionalização, concebidas em contexto de re-

desenvolvimento econômico da área (DANSERO, 1993). 

Frichers industrialles 29 - no caso francês, frichers é uma terminologia resgatada do contexto rural “que 

integra três conceitos: a conexão entre atividade produtiva passada, ineficiência do uso atual, a 

necessidade de reinserção no mercado imobiliário e fundiário” (BIANCHETTI; GABELLINI, 1984, p. 28). 

Esta mesma terminologia pode ser utilizada com uma diferente atribuição, como Frichers Urbaines, que 

indica áreas não necessariamente relacionadas ao processo de obsolescência industrial, mas a 

recortes urbanos subutilizados resultantes do cruzamento de infraestruturas viárias e ferroviárias ou 

mesmo áreas edificadas ociosas localizadas no tecido urbano. 

Os levantamentos realizados pelo IAURIF (Institut d´Aménagment et d´Urbanisme de la Region Ile-de-

France), em 1979, apontavam uma situação de obsolescência avaliada em 10% das áreas industriais 

localizadas na região de Ile-de-France ou em completo desuso, representado por 600 hectares de terra 

(BIANCHETTI; GABELLINI, 1984, p. 28). A este estoque de terra somavam-se outras áreas (estimadas 

                                                            
28 O Departamento elaborava os levantamentos e organizava as informações em revistas como a Review of Derelict Land 
Policy de Londres, na década de 1970. Disponível em: <http://www.doeni.gov.uk/>. 
 
29 Literalmente frichers significa: terreno não cultivado (BIANCHETTI; GABELLINI, 1984). 



 

54 

 

em 450 hectares) de proveniência não necessariamente industrial, cuja perda de uso as liberava para 

outros fins. O quadro administrativo gerado para abordar a presença das Frichers Industrielles 

constituiu-se por múltiplos atores envolvidos também na definição do fenômeno: em nível ministerial 

nacional, poderes locais, e até novas sociedades semipúblicas criadas especificamente para o 

enfrentamento do problema. 

A posterior classificação das Frichers Industrielles foi funcional à perspectiva de intervenção e 

reconversão, esboçando propostas operacionais administrativas urbanísticas, levando em conta as 

características da área (potencialidades e restrições):  

- Frichers com potencialidade de reuso a médio e curto prazo, caracterizadas por terras reutilizáveis 

adequadas; 

- Frichers que apontam para uma reconversão de uso a médio e longo prazo, apesar das condições 

favoráveis em termos fundiários e de demanda, em função da presença de vínculos e restrições 

(contaminação e vínculos urbanísticos). Esta situação delineia procedimentos de reconversão que não 

podem ser delegados aos agentes privados, nem aos poderes locais, mas pressupõem a intervenção 

específica das instâncias governamentais centrais.   

- Frichers cujas possibilidades de reconversão resultam travadas por alguns fatores como a falta de 

demanda, por exemplo (BIACHETTI, 1984).  

Vazios - a terminologia ‘vazio urbano’ apresentada por Secchi (1984), por um lado sintetiza a 

complexidade do surgimento destes espaços nas cidades italianas, e por outro, remete à contradição 

intrínseca da palavra de forma que construa um imaginário de tábula rasa, não correspondente ao real, 

cujas soluções seriam voltadas simplesmente ao preenchimento de outros usos (GAMBINO, 1986 apud 

DANSERO, 1993). A expressão ‘vazios’ é assim referenciada:  

Nas cidades abrem-se continuamente fraturas, se multiplicam os lugares privados de 
funções e papéis, os lugares que perderam a própria fisionomia em função da dissolução da 
relação entre aspecto físico, o caráter social das atividades e dos moradores, a história da 
cidade. Destes vazios, as áreas industriais em desuso constituem certamente a componente 
mais relevante. (SECCHI, 1984, p. 18, tradução nossa)30. 

                                                            
30 “Nelle cittá si aprono continuamente fratture, si moltiplicano i luoghi deprivati di funzioni e ruoli, i luoghi che hanno perso 
una loro fisionomia pelo lo scioglimento del rapporto tra l´aspetto fisico, il carattere socile delle attivitá e degli abitanti, la 
storia della cittá. Di questi vuotile aree industriali dismesse costituiscono  certamente la componente piú rilevante.” (SECCHI, 
1984, p. 18). 
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Apontam-se, especificamente, várias situações de abandono atreladas a casos de ociosidade das 

cidades italianas no final da década de 1970, e conforme ênfase de Secchi (1984), a abordagem 

italiana prioriza a análise da perda do sentido urbano e arquitetônico como suporte para perspectivas 

de requalificação (nem sempre realizáveis devido à empecilhos políticos e administrativos). 

Pelo contexto italiano, é no final da década de 1980 que a denominação de ‘vazio’ foi paulatinamente 

substituída por ‘area dismessa’, caracterizada por uma atenção prioritária à perda do uso originário de 

inúmeras porções de cidades tradicionalmente industriais (estações ferroviárias, atividades portuárias 

desativadas, matadouros municipais, etc.). Inicialmente foram elaborados levantamentos regionais 

parciais relativos às cidades amplamente afetadas (Milano, Torino, Genova, Napoli, Firenze, entre 

outras), detectando no território nacional italiano 3.000 hectares de ‘aree dismesse’ (não 

exclusivamente industriais) que despertaram um maior interesse das universidades e das 

administrações locais. A abordagem do problema centrou-se nas novas possibilidades que a 

reconversão destas áreas poderia trazer para as questões urbanísticas e de planejamento urbano e 

poucas foram as investigações sobre as causas e a natureza do fenômeno. 

Em 2002, foi elaborado pelo Centro Studi Investimenti Sociali - CENSIS - um cadastro das ‘aree 

dismesse’ que objetivou o dimensionamento do fenômeno e a identificação da situação fundiária dos 

lotes, gerando um relatório a partir da classificação das áreas em cada cidade em função da 

intervenção de re-funcionalização ocorrida, em andamento ou em planejamento (Anexo I - Tabelas 

CENSIS 2002). 

Este quadro referencial sintético sobre as denominações desenvolvidas em três países europeus 

aporta suficientes elementos para o entendimento dos pontos nevrálgicos e os aspectos positivos das 

posturas adotadas frente ao mesmo fenômeno. Completa-se este panorama contextualizando as três 

realidades no âmbito europeu, porém, antes disso, é possível classificar as duas primeiras 

denominações (inglesa e francesa) como expressões de uma problematização de primeira geração – 

da década de 1970, como reflexo do início da industrialização na Europa Central –, sendo que a 

terceira destaca-se por ter abordado as temáticas das áreas indústrias obsoletas a partir da década de 

1980, por isso, de segunda geração.  

 
2.2 Competências e níveis de decisões nas intervenções de reconversão europeia  

 

O papel da União Europeia (UE) na estruturação e no financiamento de programas para a reconversão 

das áreas industriais obsoletas foi fundamental em um contexto de ampliação para a entrada de países 
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como Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha31. Nesta conjuntura político-econômica os objetivos 

originários do projeto da unificação europeia - constituição do mercado único e construção da união 

econômica e monetária - ampliaram-se com a necessidade de eliminar as desigualdades econômicas e 

sociais entre os diversos países e de incentivar o desenvolvimento econômico e social no âmbito do 

território comunitário. 

O objetivo também foi aplicado aos casos urbanos italianos que, apesar da presença de antiga cultura 

urbana e do patrimônio histórico arquitetônico, apresentavam-se com infraestruturas inadequadas ao 

standard europeu, já alcançado nas cidades da Europa Central. A política europeia direcionada aos 

países apresenta-se atenta às questões locais captando os diferentes contextos, mas já coerente com 

os princípios de competição entre as cidades que caracterizaram as intervenções urbanas nas últimas 

décadas.   

Seguindo estas diretrizes de intervenção e suporte aos governos, a UE detectou o processo de 

reestruturação produtiva internacional e as novas conjunturas socioeconômicas para os países 

membros, e elaborou uma estrutura operacional específica para a implementação dos programas de 

reconversão das áreas industriais. O Programa Guarda-Chuva define previamente as seguintes 

competências para a UE: os objetivos de desenvolvimento; a alocação dos financiamentos e definição 

das precondições para acessá-los; a formatação das modalidades e dos procedimentos operacionais 

de atuação, dos parâmetros e standards para sucessivas avaliações. As tipologias dos financiamentos 

da UE distinguem-se em dois grupos:  

1. Financiamentos gerenciados diretamente pela União Europeia (iniciativas 

comunitárias); 

2. Financiamentos disponibilizados pela União Europeia aos estados membros no âmbito 

de programas de desenvolvimento de longo prazo (iniciativas mediante objetivos). 

Em relação às questões geradas pelo processo de desindustrialização na Europa, a atenção da UE 

concentrou-se desde o início em dois fatores que influenciaram os objetivos de desenvolvimento dos 

programas integrados de reconversão elaborados: 

- Capital humano - empregos: voltado à recuperação dos desempregados no contexto de 

desmonte do welfarestate dos países. Com o objetivo de conter o declínio socioeconômico 

após o encerramento das atividades industriais;  

                                                            
31 Os primeiros países membros da comunidade europeia foram: Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, 
Luxemburgo, Holanda (em 1952) e Inglaterra (este por último, em 1973). 
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- Patrimônio construído - parques industriais: na perspectiva de recuperação ambiental das 

áreas e do edificado, visando à dotação de infraestruturas nos lugares mais carentes.    

Em 1975 foi instituído o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDR). Entre os anos de 1989 

e 1993 as iniciativas comunitárias de reconversão já concentravam 9% das dotações dos Fundos 

Estruturais da UE e propunham um amplo leque de intervenções, como exibe a lista abaixo32:  

- Adapt: adequação dos trabalhadores às transformações industriais e à sociedade da 

informática;  

- Rechar: reconversão das minas de carvão;  

- Resider II: reconversão das zonas siderúrgicas;  

- Konver: diversificação das atividades econômicas nas áreas dependentes do setor da defesa;  

- Retex: diversificação das atividades econômicas nas regiões dependentes da indústria têxtil e 

de vestiário;  

- PMI: aumento da competitividade de pequenas e médias empresas; 

As diretrizes das políticas europeias, no âmbito dos programas específicos como Rechar e Resider, de 

forte impacto no território, promoviam a melhoria do ambiente e ao mesmo tempo à promoção de novas 

atividades econômicas juntamente com o desenvolvimento de recursos humanos (RUSSO, 1993). 

Iniciativas próprias introduziram neste período novas modalidades de intervenções no território, 

desencadeando, de maneira forçada, um processo de transformação na cultura de atuação nos 

territórios locais. Vale destacar que as preocupações prioritárias destes tipos de intervenções eram 

centradas na possibilidade de readequar as forças econômicas locais enfraquecidas pelas conjunturas 

e as imposições econômicas internacionais.    

A impostação do problema, do ponto de vista das políticas europeias, não significa a homogeneidade 

das respostas às questões locais, marcadas por grande diversidade regional entre os países e também 

internamente. Entretanto, no âmbito político, os três contextos apresentados evidenciaram o 

enfrentamento do fenômeno marcado pela promoção, em nível ministerial – nacional, de iniciativas de 

investigação, levando em consideração, por um lado, as dimensões relativamente reduzidas dos 

territórios nacionais, e por outro, o fato de que a desindustrialização afetou grandes e médias cidades, 

                                                            
32 Disponível em: <http:// www.europa.eu>. 
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e a difusão das áreas industriais obsoletas representou uma questão de relevância, desestruturando, 

em algumas situações, econômica e urbanisticamente, cidades inteiras.  

Este aspecto é reflexo de uma única condução político-administrativa, ditada a partir de diretrizes de 

análise dos problemas e posteriormente na condução das intervenções. 

Este contexto político favorável à definição de programas nacionais, que pudesse dialogar e ter 

contribuições financeiras da UE, marca a experiência emblemática das Docklands enquanto 

cristalização da mudança de paradigma no planejamento urbano, subordinando-o às exigências 

econômicas. Por esta razão, este modelo representa, enquanto expressão de intervenção da primeira 

fase (1970-1980), um contraponto à experiência de segunda geração, destacada nesta seção. 

A experiência anglo-saxônica possui na reconversão das Docklands um caráter bastante simbólico, 

apesar de não ter sido a única intervenção urbana deste tipo na Inglaterra. Após a revolução industrial, 

este país registrou, ao longo de trezentos anos, o desenvolvimento de vários assentamentos 

produtivos, caracterizados por diferentes tecnologias e modalidades produtivas, assim como políticas 

estatais específicas voltadas à definição da distribuição espacial destas atividades produtivas no 

território nacional.  

Consequentemente, foi um dos primeiros países europeus a ser afetado pela desindustrialização e por 

seus impactos no território metropolitano, e a estruturar na década de 1980 a operação de reconversão 

urbana das Derelict Land (região de 25 km a leste da ‘city’ de Londres), resultante do deslocamento 

das atividades pontuais de Londres para o estuário do rio Tamisa. 

A questão foi abordada na análise e na busca de propostas de reconversão com um foco claro voltado 

à regeneração econômica da região, sendo a desindustrialização extremamente impactante no tecido 

social alcançando taxas altíssimas de desemprego após o início do encerramento das atividades, mais 

especificamente na manufatura, com diminuição na taxa de ocupação da população na cidade de 

Londres de -51,4%, entre 1960 e 200033.    

Dois aspectos merecem destaque: por ter sido uma das primeiras experiências, a lógica de intervenção 

nas Docklands representou um referencial marcante na mudança de paradigma do planejamento 

urbano (HALL,1995).  

O tratamento da questão da reconversão da extensa área foi primeiramente abordado pelo Dockland 

Joint Committee (DJC), já na metade da década de 1970, pautada em uma prévia análise da região 

                                                            
33 Conforme Departament of Employment. Emprego na manufatura 1961 -1981-2000 (DANSERO, 1993). 
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com registros detalhados por tipologias de áreas obsoletas, e a abertura dos canais de diálogo com as 

entidades locais e os representantes da população, na definição das prioridades.   

A mudança de protagonistas do Dockland Joint Committee (DJC), que na primeira década elaborou um 

Plano Estratégico para Docklands com a função de coordenação das intervenções (1974) pela London 

Docklands Development Corporation (LDDC), criada por meio da legislação em 1980 – sob o governo 

de Margaret Thatcher -, priorizou os instrumentos mais ágeis de projetos especiais. A instituição da 

LDDC se sobrepôs aos poderes locais, inclusive de planejamento, sendo que os órgãos ministeriais 

nacionais lhe atribuíram plenos poderes urbanísticos para viabilizar as intervenções.  

Esta passagem de condução representou a efetivação da remoção dos vínculos e restrições 

urbanísticas presentes levantados nas Docklands, favorecendo a entrada dos investimentos privados 

no plano previsto, que se traduz em uma mera operação econômica. A requalificação de uma vasta 

área por meio das propostas contidas no Strategic Plan do DJC é avaliada por Hall como um dos 

últimos exemplos de Comprehensive Planning no final da década de 1970, manifestando, após as 

experiências das Docklands, os sinais de crise na Inglaterra e nos outros países (HALL,1995).  

O papel desenhado pela LDDC era de intermediação entre o Estado e os interesses do setor privado, 

cuja ação no território era voltada para a aquisição de uma porção relevante de terras públicas para 

fracioná-las, garantir os investimentos necessários para as infraestruturas, e disponibilizá-las para os 

investidores (BRADOLINI, 1984). 

“Neste ambíguo lastro de água e de terra, se sobrepõe hoje outra paisagem de fragmentos (de 

propriedade) de modo a entender como as propriedades da LDDC carecem de relações com a 

topografia, com as redes viárias, e com a ex-rede de água” (BRADOLINI, 1984, p. 26, tradução 

nossa)34. Configuram-se outros atores para o planejamento: não é o arquiteto, nem o representante do 

poder público, mas o urban manager (HALL, 1995). 

Os elementos de ruptura aplicados à proposta de reconversão de áreas industriais obsoletas marcaram 

um planejamento baseado na lógica de marketing35 para as Docklands, funcional à viabilização da 

operação econômica, e que subordina os elementos da cidade, as suas reinterpretações de valor, 

assim como as suas potencialidades de transformação urbanística e arquitetônica. 

                                                            
34 “In questa ambígua distesa di acqua e di terra, si sovrappone oggi un ulterior paesaggio di frammenti (di proprietá) per 
comprendere como le proprietá de LDDC manchino di ogni rapporto com la topografia, com la rete stradale o com la ex rete 
delle acque.” (BRADOLINI, 1984, p. 26). 
 
35 FIORI, A. O. Uma estratégia fatal. A cultura nas novas gerações urbanas. In: ______. A cidade do Pensamento Único. 
Petrópolis: Vozes, 2000. p.11-74. 
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A ‘fórmula’ deste novo planejamento urbano foi levada e aplicada em várias grandes cidades 

(Barcelona, Lisboa, Bilbao, etc.) sem conter o desenvolvimento de análises críticas como a elaborada 

por um participante das intervenções nas Docklands. 

O mais importante destas lições é que “regeneração deve estar conectado com as 
necessidades locais e com a economia local”. A segunda lição é que as propriedades 
privadas e as forças de mercado não podem e não devem estar autorizados a ditar a forma, 
o ritmo e conteúdo das mudanças urbanas. Esta direção e controle devem vir das estruturas 
democráticas do governo local e da comunidade. A terceira lição é que o desenvolvimento da 
economia local não pode acontecer sem uma estratégia global para o desenvolvimento 
nacional e regional (COLENUTT,1991 p. 41, tradução nossa)36. 

 

É importante considerar que a partir da década de 1980 a Inglaterra, sob o governo de Tatcher, iniciou 

um período de intensos experimentos neoliberais, alguns levados à efeito, como nos campos da 

moradia social (social housing) e das operações de renovação das Docklands e que deveriam virar 

modelo e se espalhar por outras cidades, não somente europeias. 

A experiência de Turim traz o contexto e as diretrizes para definição das intervenções urbanas 

executadas na cidade no âmbito do projeto Spina Centrale, a partir do reconhecimento de uma lógica 

multifacetada do problema da obsolescência de áreas ex-industriais e, portanto, de uma abordagem 

integrada entre os diversos setores e de políticas públicas para o equacionamento do problema urbano 

apresentado. 

Além destes motivos, as experiências italianas de reconversão, apesar de contar com as mesmas 

políticas e tipologias de financiamentos disponibilizadas pela UE, tiveram as primeiras manifestações 

da desindustrialização na década de 1980, assim como uma gestação no âmbito local das 

administrações muito lentas.  

O governo italiano na década de 1990 - resgatando um papel mais central nas transformações no 

território – introduziu, coerentemente com as diretrizes europeias, novas relações de colaboração, por 

exemplo, entre público e privado, incentivadas também pela instituição mediante o Ministério dos Lavori 

Pubblici e de uma série de programas urbanos chamados ‘complexos’ como:  

                                                            
36 The most important of these lessons is that “regeneration must be linked to local needs and local economy. The second 
lesson is that the property market cannot and must not be allowed to dictate the form, pace and content of urban change. 
This direction and control must come from local democracy structures, both in local government and in the community. The 
third lesson is that local economic development cannot take place without an overall strategy for national and regional 
development (COLENUTT,1991, p. 41). 
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• PRUSST - Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio 

(D.M. 8.10.1998); 

• PRU – Programma di recupero urbano (D.M. 1.12.1994); 

• PRIU – Programma di riqualificazione urbana (D.M. 21.12.1994). 

A associação destas mudanças de instrumentos com os novos desenhos de aportes financeiros da UE 

– incentivando o PPP37 - representou uma novidade e ao mesmo tempo uma oportunidade para as 

administrações locais em vista da viabilidade de grandes obras públicas de reestruturação do território 

urbano (CPE, 2004). 

O programa de requalificação urbana dos bairros populares de propriedade pública (PRU) e a 

recuperação das áreas industriais em desuso e degradadas (PRIU), foram concebidos como 

experimentais, e voltados a superar os longos prazos das aprovações e realizações nas administrações 

italianas, simplificando as alterações urbanísticas chamadas de ‘variante’ - (variações) relativas às 

previsões dos planos diretores das cidades - e favorecendo a captação de recursos financeiros 

adequados às transformações. 

Os programas preveem que a administração local proponha ao Ministero dei Lavori Publici um projeto 

de intervenção em áreas degradadas com a previsão de co-financiamento público e privado, 

estruturado em um conjunto de intervenções de interesse comum a ambos os setores, realizado por 

regime de convenção. 

A cidade de Turim sempre foi identificada, juntamente com outras cidades do Norte, como polo 

predominantemente industrial. O seu caráter industrial foi iniciado por volta de 1800, quando foram 

construídas as primeiras fábricas de armas, até a instalação da FIAT - Fabbrica Italiana Automobili 

Torino 1899 - que decretou, com o ‘boom econômico’ da década de 1960, Torino como a cidade do 

automóvel.  

                                                            
37 PPP - Partenariado Público Privado - é assim definido pelo governo italiano: “uma forma de cooperação entre os dois 
setores mediante a qual as respectivas competências e recursos se integram a fim de realizar e gerenciar obras de 
infraestruturas em função das diferentes responsabilidades e objetivos”. No caso de projeto de PPP a administração pública 
entrega para o operador privado, na base de um contrato específico, a execução de um projeto para a realização de obras 
públicas ou de pública utilidade e também de gestão dos serviços relativos. Isso implica em uma operação complexa onde 
coexistem os seguintes elementos-chave: Planejamento (Design); Financiamento (Finance); Construção (Build); Gestão 
(Operate); Manutenção (Maintenance). 
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A manifestação mais evidente do desmonte industrial para a cidade foi o fechamento da sede histórica 

da Fiat, em Lingotto – cidade de Turim, na Itália - em atividade desde 1923 e encerrada em 1982. O 

processo de desindustrialização acompanhado com a consequente redução dos empregos, as 

reorganizações logísticas com as deslocalizações de algumas atividades deixaram na cidade de Turim 

grandes vazios urbanos.   

Atualmente a cidade com uma extensão área territorial de 131 Km² (Demo-Istat38) e 3 Km² de áreas ex-

industriais distribuídas, na maioria dos casos, ao longo da linha ferroviária Milano-Torino ou as margens 

dos rios (especificamente o Dora) que banham a cidade. Estas áreas remanescentes e o reconhecido 

obstáculo urbano representado pelo eixo ferroviário ocuparam um lugar central na pauta da cidade, e 

especificamente nas discussões no âmbito da elaboração do PRG - Piano Regolatore Generale em 

1986, posteriormente aprovado em 1995, cujos autores foram Gregotti e Cagnardi.  

O período entre 1986 e 1995 foi caracterizado pelo desenvolvimento de estudos e pesquisas que 

auxiliaram na elaboração das peças detalhadas do PRG. Vale destacar que a retomada desta 

elaboração foi consequência de avaliações negativas (tempo e tomada de decisões) relativas às 

primeiras experiências de reconversão pontuais realizadas por meio de intervenções sem o respaldo de 

diretrizes gerais que pudessem estabelecer relações coerentes entre as ações e dentro do contexto 

urbano.  

A concepção do PRG estava centrada na busca de uma nova qualidade ambiental e incluía a definição 

de zonas urbanas de transformação prioritariamente voltadas à reconversão das áreas industriais 

obsoletas, visando a recuperação de novas centralidades, a dotação de novas infraestruturas para 

mobilidade e a recuperação socioambiental das áreas degradadas na periferia.  

As intenções de marketing urbano estavam incluídas no Plano para oferecer à cidade-fábrica uma nova 

imagem e substituir aquela de polo industrial, e uniram-se com as obras necessárias para a adequação 

das infraestruturas na ocasião das Olimpíadas de Inverno em 2006. 

Em síntese, estavam expostos os pressupostos para iniciar uma temporada de laboratórios de projetos 

associados às novas modalidades operativas de execução introduzidas pelos programas ‘complessi’. 

Após a aprovação do PRG, o Ministério LP abriu os editais para o PRIU e o comune de Turim, 

juntamente com o setor privado representado pelas sociedades das ex-indústrias, que apresentaram 

uma série de propostas.  

                                                            
38 Dados de Istat. Istituto Nazione di Statistica. Disponível em: <http://www.istat.it/>. 
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Vale destacar dois elementos: o primeiro é relativo à postura dos órgãos públicos e a retomada do 

Plano Diretor no caso italiano como instrumento de transformação do território. Operações como a 

mudança da estrutura fundiária original funcional para a devolução de áreas verdes coletivas pode ser 

realizada com a aplicação de instrumentos específicos e consolidados pelas propostas de 

funcionalidade e volumetria elaboradas no Plano Diretor. O reconhecimento do valor urbano de uma 

área com vínculos e restrições pode ser condição favorável para devolver parte das terras industriais 

em lugares de uso público.  

A segunda consideração é que no caso de Londres o papel dos órgãos públicos visava, após a entrada 

de Margaret Thatcher, a desregulamentação do sistema de planejamento local, que se subordinava as 

lógicas de mercado funcionais à viabilidade financeira da operação de reconversão.  

Avalia-se, sem ingenuidade, que a intervenção Spina central é também uma operação de marketing 

urbano, mas transpassa a condução da municipalidade na elaboração das transformações e na 

condução das operações.  

Para isso, a postura dos dois órgãos públicos parece distante e talvez as análises deveriam continuar 

na avaliação entre custos e benefícios, em termos de quem foi efetivamente se beneficiando de uma 

operação deste porte com o investimento ao longo de décadas.  
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Capa para Capítulo 3 
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3 EVOLUÇÃO DA URBE INDUSTRIAL NAS ESPECIFICIDADES DA PERIFERIA DO CAPITALISMO 
 

 

Preliminarmente, a fim de buscar elementos analíticos para o entendimento do fenômeno urbano e da 

atual configuração espacial da metrópole de São Paulo, considerou-se relevante destacar fatores 

peculiares da formação socioeconômica do contexto pesquisado. Nesta perspectiva, evidenciaram-se 

as transformações econômicas, as contradições sociais, políticas, culturais e seus impactos no urbano, 

no contexto de um país periférico com fortes relações de dependência dos países centrais, na 

passagem do século XIX para o século XX.  

O quadro referencial temporal inicia-se no período que corresponde à Primeira República (1889-1930), 

quando o capitalismo mundial enraíza as suas peculiaridades em uma colônia portuguesa, no caso o 

Brasil, condicionando sua estrutura social, político-administrativa e econômica, com consequentes 

implicações sócio-espaciais que são compreendidas de forma aprofundada neste tópico. Este rápido 

resgate é funcional à identificação das peculiaridades que suportaram a instalação do processo de 

acumulação do capital industrial.   

Nesse sentido identificaram-se as bases político-jurídicas da estruturação do capital industrial no Brasil 

e sua expansão, assim como as relações no urbano em São Paulo, até a estruturação do parque 

industrial e da consolidação da configuração da metrópole (reconhecimento por lei da Região 

Metropolitana de São Paulo - RMSP). 

Nesta parte são destacadas as políticas do Estado até a década de 1970 que direcionaram em um 

primeiro período os investimentos indústrias em um movimento de concentração do parque industrial 

na região sudeste, conivente com as consequentes formas de produção assim como a evolução e a 

crise do fenômeno urbano. Da mesma forma, as sucessivas tentativas (depois da década de 1970) de 

políticas governamentais voltadas à desconcentração industrial, que promoveram o desenvolvimento 

de outras centralidades, integraram-se com as novas exigências de acumulação após a reestruturação 

produtiva. 

É evidenciado neste item o momento de ruptura do modelo de Estado atuante e direto, promotor do 

desenvolvimento econômico industrial (até 1970), que abriu mão da ação de planejamento para aderir 

aos princípios neoliberais próprios das econômicas mundiais em sua aplicação no contexto local. 
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A abordagem adotada mantém como pano de fundo a cidade como um conjunto de “sinais”39 (segni): 

(SECCHI, 2005) materiais no território resultantes das atividades humanas, políticas, culturais, sociais, 

de tomada de decisões de grupos, de especialistas, compartilhados ou não pelo restante da população. 

Esta interpretação da cidade a constitui como um produto humano assim como um produto do 

processo de organização do capital e das superestruturas ideológicas e políticas de dominação. Como 

tal, devem ser investigadas as modalidades do seu desenvolvimento, de transformação com uma 

chave de leitura atenta aos processos de acumulação de riquezas ao longo do tempo, baseadas na 

estruturação de circuitos produtivos e mercantis, que tendem a gerar uma sociedade dividida em 

grupos hierárquicos que necessitam de estratégias direcionadas à produção do espaço urbano 

(FRANCESCONI, 2004). 

Muitos autores ratificam a relação entre processo de urbanização versus industrialização e as 

consequentes e rápidas mudanças no processo de produção e ocupação do espaço e a expansão dos 

limites do urbano.  

Características da cidade capitalista; de um lado a crescente concentração dos meios de 
consumo coletivo que gera um modo de vida novo, novas necessidades sociais (civilização 
urbana); de outro, o modo de aglomeração específica do conjunto dos meios de reprodução 
(capital e força de trabalho) que vai se tornar, por si mesmo, condição sempre mais 
determinante do desenvolvimento econômico coletivo (LOJKINE, 1997, p. 146). 

 

Da mesma forma, a cidade é identificada como lócus privilegiado onde as estruturas de produção e de 

circulação das mercadorias se instalam, assim como os aparelhos estatais de controle e administração 

da esfera pública se sediam (desde a época do estado colonial português) (OLIVEIRA, 1982). 

Enfim, no esforço de interpretar estes fenômenos destaca-se que “cada fase atravessada pelo 

capitalismo - percebida pelo desenvolvimento das suas relações de produção e forças produtivas- 

apresenta uma solução urbana distinta associada a certas necessidades quanto à organização do 

trabalho e do espaço” (SMOLKA, 1986, p. 68).  

Dessa forma, estes referenciais conduzem a investigação das lógicas capitalista mediante a atuação do 

Estado, que articula e se integra ao processo de acumulação, assim como, na opinião de Oliveira 

(1982), na fase de concentração industrial regula as forças de trabalho, condições necessárias para a 

interpretação das alterações das manifestações físicas no espaço urbano. 

                                                            
39 Sinais é a tradução, elaborada pela autora, da expressão original de “segni” utilizada pelo urbanista Secchi. 
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Todos os trabalhadores deste setor – comerciantes, altos funcionários de governo, tropeiros, clérigos e 

até mesmo os mais simples – estavam destinados à produção de bens e de serviços fundamentais 

para os proprietários de terras e agricultores. 

Na análise dos referidos autores nota-se claramente o inquestionável papel da agricultura como força 

motriz da economia na sociedade paulistana já nos séculos XVIII e XIX. Um exemplo disso é a 

produção de alimentos que permaneceu expressiva ao longo deste período, integrou-se à economia 

escravista e representou o “alicerce da agricultura paulista” (LUNA; KLAIN, 2006). 

Nesta sociedade fundamentada em relações sociais agrícolas, em atividades comerciais e mercantis, 

onde os processos de acumulação de riqueza podiam ainda prescindir de alterações da propriedade 

fundiária41, a cidade é estruturada – lócus privilegiado do capital industrial –, e cuja estrutura 

estabelece novas relações espaciais, reflexo das relações sociais em transformação relacionadas ao 

processo de acumulação.  

Neste cenário socioeconômico a cidade de São Paulo ainda não era representativa nem expressiva, do 

ponto de vista urbano, enquanto local economicamente dinâmico. Em 1870, conforme citado por 

Morse, uma queixa relatada a um inspetor de Obras Públicas assim descreve a cidade de São Paulo: 

“a capital da província não tem iluminação que preste, não tem água para satisfação dos habitantes, 

não tem praças ornadas, chafarizes, monumentos ou edifícios públicos” (MORSE, 1970). Este registro 

auxilia a formação da imagem de São Paulo que passou de 26.040 habitantes em 1872 para 47.697 

em 1886, com uma taxa de crescimento de 5% - sendo esta a metade daquelas que foram registradas 

nos anos posteriores. 

O propósito é o de analisar a lógica do capital industrial com as suas peculiaridades locais, interpretar o 

contexto cultural e político das elites e suas escolhas de investimento, assim como o papel do Estado 

no processo de acumulação industrial em São Paulo.  

 

 

3.1.1 As bases do tecido sócio cultural e político: introdução das ideias liberais  
 

Na primeira metade do século XIX o ambiente cultural e político, anterior à formação da Primeira 

República, apresenta peculiaridades relevantes para compreensão do pensamento das elites. Adentrar-

                                                            
41 Ao contrário, para o capital industrial torna-se necessária a alteração da estrutura fundiária na garantia de reprodução da 
mais valia. 
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se neste contexto permite relacionar as ideias de um grupo dominante e suas influências políticas e 

sociais, na condução das transformações produtivas, auxiliando no resgate de elementos analíticos de 

interpretação das conjunturas atuais.  

O contexto econômico territorial no século XIX era, então, baseado em um país agrário, de latifúndios, 

e marcado por uma sociedade escravista, onde a produção dependia de um mercado externo 

caracterizado por um raciocínio econômico burguês fundamentado na prioridade do lucro (SCHWARZ, 

2005). 

Em um contexto prevalentemente agrário, as ideias liberais e de independência difundiram-se de modo 

que “o liberalismo político casa-se harmoniosamente com a propriedade rural, a ideologia a serviço da 

emancipação de uma classe da túnica centralizadora que a entorpece” (FAORO, 1976, p. 501). A elite 

era constituída pelos proprietários terreiros, não eram consideradas as condições socioeconômicas e 

sociais para a formação de uma classe burguesa. As ideias do liberalismo político destoavam com as 

relações econômicas e sociais existentes, mas ao mesmo tempo o capitalismo na periferia trazia junto 

à exploração do território ideias e lemas dos países centrais. 

Neste período “ser culto, moderno significa para o brasileiro do século XIX e começo do XX estar em 

dia com as idéias liberais, acentuando o domínio da ordem natural, perturbada sempre que o Estado 

intervém na atividade particular“ (FAORO, 1976, p. 501). A efervescência político cultural naquele 

momento era marcada por uma grande influência de ideias provenientes de outros países e reflexões 

finalizadas à construção de outras sociedades. A elite brasileira, na interpretação deste crítico, estava 

enraizada na sociedade escravista e identificava o papel do estado como perturbador da “ordem 

natural”. Os proprietários agrícolas, promotores de princípios federalistas, mascaravam os interesses 

para se libertarem dos controles estatais.  

 A característica mais relevante neste contexto é desvelada por Schwarz na identificação da 

“improbidade do pensamento brasileiro” (SCHWARZ, 2005, p. 61), que é causa de desequilíbrio da 

formação ideológica e até reconhecível na produção da prosa literária daquele tempo. Configurava-se 

na visão do autor uma “comédia ideológica”, conceito marcado pela importação das ideias liberais 

europeias. O contexto brasileiro era então caracterizado pela incompatibilidade entre teoria (ideias) e 

prática (relações sociais e de trabalho efetivas): sem dúvida o Brasil era um país agrário dividido em 

latifúndios, cuja produção econômica dependia basicamente de trabalho escravo; mas ao mesmo 

tempo a dependência do mercado externo criou relações com o raciocínio econômico burguês, 
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fundamentado na prioridade do lucro, mas cuja ideologia ficava descolada da estrutura real da 

sociedade local. 

Como consequência, no cenário econômico e social brasileiro, longe das práticas burguesas, as elites 

do poder fomentavam ideias republicanas, baseadas nos princípios liberais franceses e ingleses, em 

choque com a prática local do trabalho escravo. Estava dado o “nó” – como Schwarz denominava – da 

vida intelectual e os contrassensos da consciência teórica e moral do final do século XIX.  

As transformações previstas com a abolição da escravatura, que no Brasil representou mais que uma 

simples instituição - expressão de relações baseadas nas condições históricas e de reprodução do 

capital na economia colonial -, estavam fundamentalmente relacionadas à possibilidade de mobilizar o 

capital vinculado à figura do escravo, possibilitando assim, ao fazendeiro, novas relações de produção 

em um contexto econômico em transformação (MARTINS, 2004). 

A introdução da figura do colono imigrante representou então, para os fazendeiros e os políticos, nesta 

fase histórica, a possibilidade de garantir a mão de obra necessária à continuação do processo de 

acumulação das riquezas concentradas em pequenos grupos frente à necessária superação das 

barreiras (escravos) que imobilizavam o capital. 

A abolição do tráfico, de um ponto de vista econômico, representava para o fazendeiro a “libertação do 

capital” (MARTINS, 2004, p. 68) - imobilizado na figura do escravo -, e a passagem do trabalhador 

cativo à terra cativa como renda capitalizada (utilizável como hipoteca para os negócios dos 

fazendeiros). Esta alteração, na manutenção da lógica de acumulação, potencializa a categoria “terra” 

na passagem de um capitalismo fundamentado no trabalho escravo para outra conotação. Completava 

este momento a introdução desta nova relação de trabalho - trabalhador livre branco – que introduzia 

outras condições de sujeição do trabalho ao capital.  

É importante considerar que as mudanças das relações de trabalho e as consequentes relações sociais 

se deram ainda em um contexto arcaico, onde o fazendeiro resistia às transformações mantendo 

comportamentos permeados da mentalidade escravista. 

Este quadro de relevantes “mudanças” econômicas, sociais e políticas foi completado pela classe 

dominante com a Lei da Terra 1850 (Lei nº 601), na perpetuação da lógica de garantir os privilégios de 

um grupo hegemônico, potencialmente ameaçados pela abolição da escravidão e a chegada do 

imigrante, enquanto trabalhador livre. Esta lei de partida impedia o ex-escravo de adquirir alguma terra, 

uma vez que não dispunha de quaisquer recursos econômicos, e então proibia a ocupação livre da 

terra.  
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Decretava-se por lei a atribuição de valor - de troca à terra -, por meio da passagem ao domínio privado 

mediante operação de compra com o Estado. A terra, dessa forma, tornava-se acessível 

exclusivamente ao possuidor de capital, ou àquele que já tinha a ocupação mediante cultivo ou 

sesmaria. Tal fato concentrou a possibilidade de tornar-se proprietário imobiliário a uma restrita classe 

dominante. Reduziram-se drasticamente as chances do trabalhador livre imigrante de adquirir a sua 

propriedade na possibilidade de qualquer competição com o grupo de proprietários terreiros 

dominantes. 

Evidencia-se, então, uma importante mudança para o capitalismo brasileiro representada pela 

valorização (atribuição de valor) da terra, cuja renda substituía a renda do escravo e virava “objeto de 

apropriação do excedente” (SMITH, 1990), determinando novos padrões de acumulação. Tornava-se 

necessário o mecanismo de substituição da propriedade de escravos como capital para a propriedade 

da terra, em um contexto “moderno” de mudança dos processos de acumulação do capital, 

estigmatizados pela abolição da escravatura versus os princípios burgueses e liberais.   

Definitivamente, o processo identificado por Smith (1990) de “absolutização da propriedade fundiária”, 

neste período, no Brasil, foi condição necessária para desvincular a terra de obrigações e de regimes 

do império, tornando-a sujeita aos mecanismos do capital mercantil. Ao mesmo tempo estas alterações 

eram funcionais à superação do regime do capital mercantil para outras formas de capital, que se 

completou com a constituição da relação do trabalho assalariado em substituição ao trabalho escravo. 

Neste desenho jurídico social de adequação ao novo processo de acumulação capitalista, assim como 

a hegemônica manutenção dos privilégios (propriedade da terra), é inserida a política de imigração, 

subsidiada pelo Estado. Suas diretrizes, facilitando a entrada de colonos no Brasil e favorecendo as 

questões de produção das fazendas de café, definiram uma clara combinação entre investimentos 

públicos e interesses da classe hegemônica no período. Na análise de Martins (2004), o dinheiro 

público permitiu a produção do regime de trabalho livre na sociedade brasileira, marcada pelo ambiente 

arcaico em uma economia colonial: “Esta sociedade recebeu o trabalhador livre sem ter feito a 

acumulação responsável por tal liberação. Trata-se de uma circunstância histórica que diferencia as 

condições de expansão do capitalismo nesta sociedade.” (MARTINS, 2004, p. 119). A massa de 

trabalhadores livres era constituída por imigrantes estrangeiros, e cada um deles, enquanto tal, 

vivenciou fora do Brasil a transformação necessária para ser um homem livre, possibilitando a venda 

da própria força de trabalho. Este elemento é destacado pelo autor como determinante das 

peculiaridades da formação da classe operária brasileira.  
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Da mesma forma, é possível avaliar as peculiares modalidades de surgimento e desenvolvimento 

industrial em São Paulo, que se configuraram em um substrato político-econômico e social ainda não 

maduro para que as mesmas condições do capitalismo fossem implementadas como ocorreu nos 

países centrais. Um processo brasileiro quase forçado, de onde importar ideias ou técnicas como 

também a legislação de países da Europa, não necessariamente gerou condições históricas para a 

constituição de relações sociais e “hábitos mentais” (MORSE, 1970) adequados aos processos de 

industrialização nos moldes dos países centrais.  

Contudo, estas alterações destacadas nas relações sociais e especificamente na relação entre terra e 

trabalho, mesmo com caráter contraditório, eram juridicamente voltadas à mudança do capital em 

direção a um alinhamento com o processo internacional que requeria novas divisões de trabalho para 

“formas mais evoluídas de capital mercantil e bancário” (SMITH, 1990).   

Estas passagens e as correspondentes transformações do capital marcaram a evolução urbana da 

cidade de São Paulo em suas fases pré-colonial, colonial, até a cidade industrial, exercendo 

significativo impacto sobre o processo de produção, transformação e reconstrução do espaço urbano 

que moldam a sociedade brasileira. A construção e reconstrução do espaço físico, ao longo do tempo, 

na busca de um “moderno” inalcançável, responde à lógica de efetivação dos mecanismos de 

reprodução do capital e da sua transformação, mantendo as mesmas finalidades de produção de mais 

valia.  

 

3.1.2 Dados demográficos na constituição da Primeira República  
 

Reconhecido também por Mumford (2000), o crescimento demográfico representa um dos fatores 

relevantes para a análise da urbanização. No entanto, não pode ser considerado como único, pois não 

seria suficiente para transformar uma “aldeia em cidade”. A cidade em si não é meramente um 

aglomerado urbano, pois na opinião deste autor é “a representação simbólica de um novo mundo”. Este 

item é centrado na apresentação das dinâmicas demográficas na passagem de século XIX–XX em São 

Paulo a fim de entender as diversidades de fluxos de pessoas que se direcionavam para a capital. Este 

breve quadro complementa o contexto analisado neste tópico, auxiliando a análise do crescimento 

demográfico paulista até alcançar, por exemplo, no período entre 1886 -1900 um aumento de 47.697 

habitantes para 244.972. Considera-se importante iniciar a análise destacando a dinâmica da 
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população escrava após a abolição do tráfico internacional (1850) e o deslocamento da produção 

econômica na região sudoeste  

 

À medida que o centro de gravidade econômica do Brasil se deslocava para o sul, para as 
terras paulistas do café, milhares de escravos iam sendo transferidos, a preços exorbitantes, 
de Minas Gerais e do Norte. Ressaltou-se que os 800.000 escravos que havia na província 
em 1866 iam dobrados o seu número em 1873. Essa situação desafiava diretamente o 
liberalismo e o humanitarismo dos acadêmicos (MORSE, 1970). 

 

A migração escrava inter-regional no Brasil é representada na tabela a seguir onde se destaca o 

aumento do número de escravos no Estado de São Paulo entre o ano de 1823 (21.000 escravos) e 

1872 (156.612 escravos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GRAHAM, D. H.; HOLLANDA FILHO, S. B. de. Migrações internas no Brasil: 1872-1970. São Paulo: IPE/USP/CNPQ, 
1984. 

 

Além desta importante contribuição para entender o relevante movimento de deslocamento da 

população, estes dados levantam também um questionamento sobre para onde esta mesma 

população, depois de sua libertação, se deslocou. 

No trabalho de Graham e Hollanda (1984) destaca-se também a importância da migração interna 

branca no Brasil, um fenômeno sempre subestimado em relação ao fenômeno da migração 

internacional associada à cultura de café no Estado de São Paulo. Nas análises das percentagens de 

migração interna por Estado nos períodos intercensitários (1872-1890; 1890-1900; 1900-1920; 1920-

1940; até 1960-1970) evidencia-se como os estados do Nordeste sempre registraram índices altos de 

Tabela 1 – População escrava no Brasil 

POR PROVÍNCIA EM DETEMINADOS PERÍODOS DO SÉCULO XIX 

 Número de escravos por período  

 1823 1872 1885 1887 

ESTADOS      

Minas Gerais  215.000 370.459 226.000 191.252 

Rio de Janeiro  150.549 292.637 218.000 162.421 

São Paulo  21.000 156.612 128.000 107.829 

Rio Grande do Sul 75.000 67.791 49.000  

Brasil  1.147.515 1.510.806 1.000.000 637.602 
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migração para fora dos estados, como no caso específico do período de 1872-1890 quando as fortes 

secas (1877 e 1880) estabeleceram a movimentação da população para outros estados.  

Estes elementos completam a dinâmica demográfica do final do século XIX e início do século XX que 

foi marcada por elevadas taxas de crescimento – como registra a tabela 2 – e para uma política de 

imigração internacional prioritariamente europeia subsidiada e promovida pelo Estado.  

 

Tabela 2 – Crescimento demográfico em São Paulo 42 

ANO ESTADO CAPITAL 

1836 284.312 21.933 

1854 417.086 31.569 

1874 837.091 31.385 

1886 1.221.380 47.697 

1900 2.279.608 244.972 

1920 4.600.000 600.000 

1934 6.440.000 1.000.000 

1940 7.187.040 1.326.261 

1945 7.727.424 1.608.686 

Fonte: CAMARGO, José F. de. Crescimento da população no estado de São Paulo e seus aspectos econômicos. Série 
Ensaios Econômicos, São Paulo, IPE/USP, n. 14, 1981. 

 

Destaca-se que, apesar da imigração internacional (Tabela 3) ter sido planejada para poder garantir a 

abundante mão de obra nos cafezais, a sociedade promotora de imigrantes declarava que somente 1/5 

dos imigrantes desembarcados no Estado seguiam para agricultura. A maioria, então, permaneceu na 

cidade, atraída por outras possibilidades de vida, contribuindo assim para o crescimento populacional 

da cidade de São Paulo em plena formação. 

  

                                                            
42 As alterações dos valores da população em relação a outras análises resultam das diferenças dos limites municipais que, 
nos anos registrados, podem ter sofrido alterações em função das pesquisas desenvolvidas.  
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Tabela 3 – Entrada de imigrantes no Estado de São Paulo (de 1870 a 1939) 

Anos Quantidade Anos Quantidade Anos Quantidade Anos Quantidade 

1870 159 1888 91.826 1906 46.214 1924 56.085 

1871 83 1889 27.694 1907 28.900 1925 57.429 

1872 323 1890 38.291 1908 37.278 1926 76.796 

1873 590 1891 108.688 1909 38.308 1927 61.607 

1874 120 1892 42.061 1910 39.486 1928 40.847 

1875 3.289 1893 81.745 1911 61.508 1929 53.362 

1876 1.303 1894 48.947 1912 98.640 1930 30.924 

1877 2.832 1895 139.998 1913 116.640 1931 16.216 

1878 1.678 1896 99.010 1914 46.624 1932 17.420 

1879 953 1897 98.134 1915 15.614 1933 33.680 

1880 613 1898 46.939 1916 17.011 1934 30.757 

1881 2.705 1899 31.172 1917 23.407 1935 21.131 

1882 2.743 1900 22.802 1918 11.447 1936 14.854 

1883 4.912 1901 70.348 1919 16.205 1937 12.384 

1884 4.868 1902 37.831 1920 32.028 1938 8.549 

1885 6.500 1903 16.553 1921 32.678 1939 12.207 

1886 9.534 1904 23.761 1922 31.281   

1887 32.110 1905 45.839 1923 45.240 TOTAL 2.429.711 

Fonte: Memorial do Imigrante. 

 

É relevante registrar que no período entre 1900 e 1907 o saldo imigratório no estado foi quase negativo 

devido às intensas saídas dos estrangeiros: entraram cerca de 330.000 pessoas e retornaram 277.029 

aos países de origem. Somente no intervalo entre 1910 e 1915 foram retomados números substanciais 

de imigrados que deram entrada no país. No entanto, não se deve subestimar que a taxa de 

natalidade, nos primeiros 25 anos do século XX, se manteve com uma média sempre duas vezes maior 

que a taxa de mortalidade (PETRONE, 1955). Estas observações relativizam, de alguma forma, a 

consideração de que a imigração estrangeira foi o principal elemento gerador do processo de 

crescimento demográfico para a cidade e o Estado de São Paulo. 

 

3.1.3 Aspectos peculiares da gênese da industrialização em São Paulo  
 

O incontestável papel do Estado de São Paulo como fulcro econômico na metade do século XIX está 

registrado nos percentuais de produção da região em relação à produção nacional: em 1870 a 

produção paulista de café era de 16% da produção total brasileira; em 1875 era de 25%; e em 1885 de 

40% (CANO, 1977). 
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Muitos autores, como Cano, Diniz, Negri, entre outros, enfatizam a subordinação da formação industrial 

em São Paulo ao capital proveniente da produção de café na região do oeste paulista. As relações 

diretas apontadas pelos autores estão baseadas, entre outros aspectos, no excedente do capital 

derivado da produção do café, nas exigências que esta forte economia de exportação demandava ao 

território e na própria organização do capital cafeeiro. Este último, com seu excedente, foi condição 

indispensável para a sua inversão em outras atividades como a industrial, bancária e de construção de 

infraestruturas, como no caso da ferrovia43. Ao mesmo tempo em que esta produção cafeeira, sempre 

em ascensão, exigia novos sistemas de transportes e de comércio relacionados também à massa de 

trabalhadores livres, os investimentos públicos e privados representavam a resposta para baratear a 

produção e facilitar o acesso à novas terras para a elevação do lucro e o potencial de acumulação.   

De forma resumida, apontaram-se as principais características do processo de gênese da atividade 

industrial em São Paulo, porém existem outros elementos diferenciais que valem ser destacados neste 

panorama podendo auxiliar no entendimento dos condicionantes locais relativas as formas do capital 

industrial na estruturação do urbano. 

Considera-se importante evidenciar alguns dos questionamentos que Martins (2004) aponta na 

associação da origem da indústria em São Paulo à economia do café, ou melhor, os investimentos nas 

atividades industriais como dependentes das oscilações do capital cafeeiro. Aprofundando esta 

questão específica, o autor contrasta a ideia do “surgimento da indústria com a função de substituição 

de importações”44no período da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) associado à este momento 

histórico econômico: o “surto industrial” de São Paulo. Estes pontos estão fundamentados, 

primordialmente, na defesa da existência da indústria em São Paulo e em seu interior, muito antes 

deste período e na existência de uma economia monetária anterior ao século XX (a economia derivante 

da produção do açúcar).  

A associação da substituição das importações com o início das atividades industriais acompanha a 

ideia de um mercado interno quase insistente, predominado e exclusivamente ligado à atividade de um 

mercado de exportação. Neste sentido, Martins (2004) defende a existência da formação de uma 

pequena indústria, ainda antes da abolição da escravatura, que não nasceu no âmbito das relações 

produzidas pelo comércio de produtos coloniais, como o caso do café, “mas sim no interstício dessas 

                                                            
43 “A rede ferroviária paulista que em 1870 contava com apenas 139 quilômetros ligando Santos-Jundiaí, já alcançava 2425 
quilômetros em1890, 6616 em 1920, 7 mil em 1928 e 7450 em 1940” (NEGRI, 1996). 
 
44 Tese proposta por autores como Dean. Industrialização de São Paulo, assim como Simonsen entre outros.  
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relações à margem e contra o circuito de trocas estabelecido pelos importadores” (MARTINS, 2004, p. 

160).  

Em São Paulo, já em 1887, estavam em funcionamento três tecelagens, cinco fábricas de fundição, 

uma de cerâmica, quatro de artefatos de madeira, uma de mobília, e além de outras no ramo alimentar 

como uma de produtos suínos e de fósforos. Estavam também presentes duas fábricas de chapéus e 

muitas outras pequenas oficinas de artesãos (LUNA; KLAIN, 2006). 

Como ressaltado anteriormente, um mercado interno complexo - exemplo da produção de alimentos e 

de produtos da indústria têxtil – originou-se já nos séculos XVIII e XIX, bem antes da expansão do café. 

Este mesmo mercado, em parte já constituído, aumentou sua proporção com o crescimento do 

consumo das massas de trabalhadores assalariados. 

Igualmente, Morse (1970) relata que as atividades industriais surgiram a partir de duas décadas antes 

do término do Império. O autor destaca: “O levantamento parcial feito por Antônio Bandeira das 

indústrias da capital em 1901, traz o ano em que foram fundados 94 dos 108 estabelecimentos 

enumerados. Dos 94 apenas 4 eram anteriores a 1870, sendo que 41 foram fundados entre os anos de 

1870 e 1890”. 

Os grupos de pequena produção nasceram nos últimos 40 anos do século XIX para “substituir a 

produção artesanal e doméstica, a produção intersticial e não para substituir as importações”45em toda 

a província de São Paulo. No período do “Ensilhamento”46, Martins (2004) reconhece que São Paulo 

assistiu a uma mudança de escala na produção industrial e a uma concentração promovida também 

pela difusão das linhas ferroviárias.  

Vale ressaltar, ainda, mais um dos argumentos introduzidos por Martins (2004), também suportados 

por Morse (1970), que deslocam o foco no binômio central café-indústria. O primeiro contrasta as 

determinações mecanicistas da formação de uma consciência burguesa necessária à realização do 

movimento do capital.  O autor considera que “a consciência se determina pela mediação das relações 

de produção, o que não quer necessariamente dizer que, (...) a emergência da consciência burguesa 

depende da emergência de modo de produção caracteristicamente capitalista” (MARTINS, 2004). As 

transformações nas relações de trabalho no Brasil mediante a “liberação do capital” (com a abolição da 

                                                            
45 MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. São Paulo: Hucitec, 2004. 
 
46 O Encilhamento durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca (1889-1891) foi uma política baseada em créditos 
livres aos investimentos industriais, garantidos pelas emissões monetárias, buscando estimular a industrialização do Brasil.  
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escravatura) imposto pela racionalidade do mesmo, como já apontado nos parágrafos anteriores, se 

deram de forma peculiar. 

Para sustentar esta posição, Martins (2004) observa que são muito poucos os casos em que a figura 

do fazendeiro transforma-se de comerciante a banqueiro e por fim em industrial. Para o processo de 

acumulação de capital as possíveis capacidades empreendedoras não determinam necessariamente a 

transformação de “um senhor de escravos em um moderno burguês”. 

O segundo argumento desassocia a relação do desenvolvimento da cidade favorável ao 

“desenvolvimento de negócios” como cenário para que o fazendeiro torne-se um empresário. O 

aumento das sedes de bancos na capital não pode ser automaticamente ligado ao surgimento de 

interesse para o investimento industrial.  

A expansão das atividades bancárias na Europa Ocidental no século XIX, refletia o 
desenvolvimento industrial daquele continente. O desenvolvimento dos bancos brasileiros 
era, em parte, simples repercussão desta expansão européia e, em parte, resposta à 
prosperidade comercial (mais do que o resultado de um verdadeiro desenvolvimento 
industrial) (MORSE, 1970). 

 

Estas posições esclarecem como a formação e evolução da indústria em São Paulo não estava 

necessariamente associada aos investimentos de grandes capitais com a instalação de fábricas, que 

na realidade eram muito mais associadas à pequenas produções de baixo custo, cujo desenvolvimento 

era ligado à ampliação do mercado e à evolução de uma cidade como lócus da reprodução da força de 

trabalho. 

Os argumentos levantados auxiliam um olhar mais crítico em relação a formação da classe dos 

industriais no contexto sócio cultural, assim como na interpretação dos investimentos na produção e 

reprodução do espaço de forma integrada ao circuito de acumulação das riquezas.   

 

3.2 A produção da cidade industrial paulistana e os seus limites 
 

As evidências do processo de urbanização da cidade de São Paulo levam, então, a interpretação das 

novas relações sociais daquele período: o urbano representa “o palco onde está a marca da 

constituição de uma nova ordem social” (ROLNIK, 1994). 

A estrutura da sociedade paulista, caracterizada pela passagem do trabalho escravo para o trabalho 

livre/assalariado - identificado na figura do imigrante estrangeiro – contribuiu para novas modalidades 

de ocupação do espaço urbano. A “barbárie versus civilização continuou sendo a pedra de toque do 
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discurso da classe dominante na Primeira República (1889-1930) para justificar seu exercício cotidiano 

de poder” (ROLNIK, 1994). 

Aquela mesma cidade sem distinção funcional na primeira metade do século XIX inicia a marcação das 

diversas funções no espaço urbano: residencial, comercial, industrial e bairros operários no final do 

mesmo século.  

A estratégia de ocupação do espaço evidenciava uma urbanização que mantinha a natureza 

inicialmente fragmentada da cidade de São Paulo, onde eram reconhecidas nas linhas férreas um fator 

engendrador para a implantação das primeiras indústrias e a consequente localização, muitas vezes 

em áreas insalubres (remanescentes), das moradias operárias. As residências das elites eram 

subordinadas às escolhas e às lógicas de ocupação específicas, com loteamentos que marcavam no 

espaço outra forma de morar e de vivenciar a cidade.  

A combinação entre o aumento demográfico vertiginoso e a rápida urbanização é agravada pela 

ausência de um planejamento adequado às mudanças e novas exigências urbanas (infraestruturas, 

habitação, etc.). 

No final do século XIX era evidente a carência ou insuficiência de políticas públicas efetivas para evitar 

a difusão de epidemias e garantir condições higiênicas mínimas diante das condições precárias da 

cidade. Um dos instrumentos de legislação urbana vigentes na época era o Código de Postura do 

Município (1886), que definia padrões como loteamentos e larguras das ruas. Apesar desta última 

legislação conter um capítulo dedicado aos cortiços - forma habitacional coletiva de aluguel difusa na 

classe mais pobre de trabalhadores – destinado às prescrições de padrões mínimos (como pé direito, 

dimensões de portas e janelas, juntamente com as mínimas condições higiênico-sanitárias) isso não 

conteve a difusão desta “perigosa” alternativa habitacional para moradores de baixa renda sem atender 

as exigências requeridas por lei. Mesmo considerando as péssimas condições higiênicas, os cortiços 

representaram uma alternativa habitacional comum acessível às classes mais pobres (BONDUKI, 

1998). 

É possível reconhecer, neste mesmo período, um movimento contínuo de ocupação do espaço urbano 

pelas elites - processo de loteamento e construção - passando para o sucessivo deslocamento em 

áreas mais privilegiadas - em termos de localização - gerando enfim, nos bairros abandonados, 

degradação. Este cenário permitia que nas áreas pouco interessantes à dinâmica imobiliária se 

localizassem as moradias dos pobres - os cortiços. Este movimento no território urbano desenhava 

claramente a configuração sócio-espacial dos distintos grupos, sendo o produto de uma lógica de 
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especulação imobiliária associada a um processo de nova construção e demolição do preexistente, 

marcado pelo “progresso material“ como apontado por Morse (1970) -, evento marcante nesta fase 

histórica. 

“Uma cidade nova tende a tomar o lugar de outra antiga, e ao mesmo tempo novos bairros se 

constroem, obedecendo à melhor planta e melhores cânones de que os antigos, dilatando-se -lhe 

diariamente a periferia. Daí provêm contrastes muitos acentuados” (LOMONACO, 1886 apud MORSE, 

1970). É neste período (1870-1880) que se configura a chamada “segunda fundação da cidade”47 

associada à gestão da presidência do Dr. João Teodoro Xavier (1872-1875). 

Neste contexto urbano as interferências da administração pública representavam intervenções com 

enfoque no “embelezamento urbano” (VILLAÇA, 2004) – como a obra do teatro municipal e a 

remodelação do Vale do Anhangabaú - pouco incisivas em termos efetivos de planejamento da cidade 

e das suas transformações em função das novas exigências. Mesmo em termos de legislação o 

primeiro Código de Posturas reduzia-se à instituição e regulamentação de larguras mínimas das ruas e 

à distribuição de atividades como hospitais, indústrias, etc., restringido as áreas de moradia da 

população trabalhadora. Os planos elaborados pelo poder público eram a manifestação de um modelo 

ideológico de cidade que não pertencia à realidade de São Paulo. Estes eram impregnados “de idéias 

fora do lugar” (SCHWARZ, 2005), no empenho em construir uma cidade moderna de aparência 

europeia. Fica evidente que por trás de um discurso ligado a uma nova fisionomia arquitetônica da 

cidade, havia uma estratégia de erradicação da população trabalhadora residente no centro, frente às 

potencialidades especulativas desta área e de transformação do centro com caráter comercial, 

respondendo as exigências de circulação do capital (VILLAÇA, 2004). 

As intervenções públicas, embasadas na estratégia imobiliária das elites, cristalizaram a estruturação 

de uma “ordem urbana” (ROLNIK, 1994) perseguindo as modalidades de ocupação dos mais pobres 

não incluídos no mercado formal da cidade. Cortiços, barracos, ocupação de várzeas, lugares 

insalubres eram as áreas que sobravam para os grupos marginais, que configuravam como 

consequência uma nova “ordem social”. Na lógica dominante do poder público, estas partes da cidade 

de São Paulo eram “doentes”, associadas aos surtos e epidemias48, necessitavam de intervenção em 

                                                            
47 PAULA, 1954 apud BONDUKI, 1982. 
 
48 Em 1893 registrou-se na cidade de São Paulo a epidemia de febre amarela. 
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(...) ambiente arcaico em que nada indicava qualquer ruptura com os tempos coloniais, 
começou a circular em maio de 1900 um bonde elétrico. Ele teve como passageiros os 
engenheiros responsáveis por sua instalação e altos funcionários da administração 
pública, todos vestidos de fraque e portando barbichas tipo cavanhaque, num estilo já 
em desuso na Europa e certamente bastante estranho num cenário tropical (MONBEIG, 
2004, p. 58). 

 

Esta dualidade presente na constituição do urbano e da sociedade paulista representa um elemento 

recorrente e reconhecível nas fases posteriores de sua evolução. 

No liminar do século XIX deparamos com uma cidade em fluxo, uma cidade que apenas 
começa a definir-se, uma cidade cujo passado não é mais sentido e cujo presente e futuro 
imediato revestem-se de especial urgência – uma cidade pressionada por questões 
inexoráveis (MORSE, 1970). 

 

As manifestações urbanas do passado devem ser superadas – representando obstáculos para a 

introdução do novo –, mas a nova perspectiva do moderno, apesar de ser desejável, é carregada pelo 

peso que Morse chama de “especial urgência”. A cidade de São Paulo em formação, a partir do seu 

tecido urbano e social, é caracterizada por evidentes questões inexoráveis já no final do século XIX. A 

expressão usada pelo autor de “cidade de fluxo” é emblemática, pois detecta desde os seus primórdios 

uma atividade de produção da cidade por substituições a serviço do processo de acumulação e 

negligente com as necessidades de base. A dinâmica produtiva e urbana aparentemente funcional à 

resolução de questões iminentes cobriu, de fato, a falta de respostas adequadas para o 

desenvolvimento da cidade.  

Nas primeiras décadas do século XX assiste-se a uma mudança de discurso e de prática das elites, 

relacionada ao urbano. As greves de 1917 e 1919 foram acontecimentos identificados por muitos 

autores com a explicitação de uma consciência da classe trabalhadora em formação na cidade de São 

Paulo. Esta classe representou nas primeiras décadas do século XX a única resistência às decisões da 

classe dominante, a qual estava se distanciando das propostas de Planos de embelezamento urbano, 

para passar no início de 1930 a apoiar-se no discurso da cidade eficiente dotada de infraestruturas 

(VILLAÇA, 2004). Nesta linha, Villaça aponta que a mudança no discurso mascarou a total falta de 

reposta da classe dominante aos reais problemas urbanos sempre maiores - habitação, saneamento, 

etc. – continuando a promoção, pelo poder público, de obras que não eram de interesse popular, não 

representando necessidades sociais. 

As transformações urbanas e o “fenômeno da multidão” - devido ao êxodo dos trabalhadores dos 

cafezais em crise-, na contribuição para a configuração da metrópole, estavam sendo acompanhadas 
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por relações sociais transitórias e pouco definidas, e condições de vida precárias e ainda radicadas no 

mundo rural. Neste sentido a greve geral de 1917 promoveu “uma nova arregimentação de forças 

sociais que implicava novas fontes e formas de poder político-social, uma nova retórica de motivos e 

objetivos e o aparecimento de novas elites” (MORSE, 1970). 

De qualquer forma a condição de instabilidade e de “mercadoria de consumo” das classes inferiores e 

dos operários era consequência da “passividade do proletariado” (MORSE, 1970) determinada pelas 

condições miseráveis de vida, pelas imposições da lógica do capital industrial apoiadas em relações 

enraizadas no contexto agrário arcaico. As diferenças desta realidade com a condição do proletariado e 

da sociedade industrial na Europa Ocidental eram identificáveis nas formas de urbanização e 

industrialização, ocorridas de maneira mais orgânica e gradual nos países centrais. Ao contrário, no 

caso brasileiro, a condição inconclusa e o caos caracterizaram as transformações que se deram em um 

contexto socioeconômico e cultural ainda ligado à uma sociedade de relações indefinidas (MARTINS, 

2002). 

De um ponto de vista urbano, ocorreram uma série de fatores que propiciaram a difusão do parque 

industrial na cidade de São Paulo, como a oferta de infraestrutura (especialmente água e abertura de 

vias), de transporte ferroviário ligando ao porto e transporte de bondes conectando bairros ao centro, o 

acesso à energia elétrica; a presença de um mercado consumidor em expansão; a entrada de capitais 

estrangeiros e nacionais favorecendo a instalação de um parque industrial de porte considerável; o 

contínuo aumento da massa para mão de obra (como colocado anteriormente); e enfim, a facilidade no 

fornecimento na obtenção de matérias primas no Estado de São Paulo (PETRONE, 1955).  

Apesar de que estes fatores facilitaram a localização das plantas fabris na cidade de São Paulo ao 

longo das linhas férreas, é importante rever as posições que focaram a gênese espacial “concentrada” 

da indústria paulistana. Ao contrário, as primeiras instalações – pequenas e muitas vezes ocupando 

imóveis não especificamente construídos para as atividades industriais - se localizavam em áreas com 

características de transição entre a paisagem urbana e a rural enfatizando outro caráter, claramente 

identificado por Martins, de manipulação da renda fundiária urbana como fonte de recursos. Por esse 

motivo, o deslocamento de muitas fábricas em áreas não identificáveis como urbanas na época – por 

consequências mais baratas - como Ipiranga, Móoca, e áreas afastadas dos núcleos urbanos de São 

Caetano e São Bernardo, representava uma modalidade de transformação da renda fundiária do 

próprio imóvel industrial em capital para investimento (MARTINS, 2002). 
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A área urbana da cidade de São Paulo apresentava, então, nas primeiras décadas do século XX um 

grande divisor: a várzea do Carmo, que na análise de Petrone (1955) definia duas cidades distintas: 

uma correspondente ao lado da Móoca e outra do lado do Cambuci, continuando em destaque o centro 

histórico caracterizado pelo “triângulo tradicional” (das ruas São Bento, Direita e Quinze de Novembro). 

Ainda encontravam-se áreas vazias paralelamente a ocupação da Avenida Paulista e, na opinião do 

autor, era possível se deslumbrar os eixos de expansão na direção da Avenida Água Branca com o 

novo bairro da Lapa e em direção ao norte, ao longo da rua Voluntários da Pátria. Esta análise do 

autor, baseada nas observações empíricas, marcava o caráter fragmentado de evolução urbana “por 

blocos separados” ou por elementos naturais (rios e várzeas) ou pelas linhas férreas (PETRONE, 1955, 

p. 88-91). Definitivamente nas primeiras duas décadas do século XX já estava definida a vida funcional 

da cidade: áreas comerciais e institucionais no entorno do triângulo central; áreas industriais ao longo 

das linhas férreas e no entorno localizavam-se as moradias dos trabalhadores;  as residências para 

elite separadas em bairros privilegiados, ‘ordem’ resultante do processo de produção do espaço 

funcional ao processo de industrialização e à lógica do poder no urbano.  

A partir da metade do século XX, após a superação da crise de 1929, e os anos posteriores de 

crescimento na produção industrial e de liderança econômica do estado, a expansão das vias de 

comunicação e a consequente difusão dos loteamentos periféricos da cidade geraram diversos 

questionamentos sobre a forma de crescimento urbano, além de reflexões que se mantiveram 

pertinentes para as análises atuais da metrópole do século XXI.  

“Mais grave ainda é o fato de estarem sendo ocupadas áreas muito distantes do centro da cidade, e ao 

mesmo tempo que, dentro dela, continuam a existir vazios a espera de valorização” (PETRONE, 1955, 

p. 114). Desde as primeiras décadas do século XX, identificavam-se duas dinâmicas coerentes com a 

mesma lógica de reprodução da cidade: uma relacionada à construção de obras e de produtos, 

consequência dependente da “propriedade como equivalente de valor” que, mediante mecanismos de 

renda fundiária e capitalização, ativava uma dinâmica de edificação e reedificação; outra relacionada 

ao capital que na busca de uma maior rentabilidade “vai decretando de um lado obsolescência, e de 

outro produzindo o novo no processo de reprodução do espaço urbano” (SEABRA, 2001 apud 

FRANCESCONI, 2004, p. 121). A triangulação - Capital, Espaço e Estado -, centrada no papel da terra 

neste contexto é de fácil identificação, na verificação da prática especulativa imobiliária como uma das 

formas de atuação do capital industrial no urbano. 

Finalizando esta breve contextualização, há o registro quantitativo extraído da obra de Petrone - sobre 

a existência de 20.000 fábricas paulistanas, onde estavam cadastrados 440.000 operários entre 1930 e 
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1950 -, que em relação à população total da cidade significava a existência de um trabalhador fabril por 

cada grupo de sete habitantes (PETRONE, 1955). De forma simples, este dados testemunham a 

experiência do trabalho operário em muitas famílias paulistanas condicionante da vida cotidiana das 

relações familiares, assim como da forma e vivência do espaço urbano marcado por relações sociais 

de classe definidas.   

 

3.3 Políticas industriais (papel do Estado) versus novas configurações metropolitanas: São 
Paulo concentração e desconcentração industrial, qual lógica subjacente?   
 

O período entre os anos de 1930 e 1955 foi caracterizado pelo processo denominado de aceleração 

industrial, registrando a concentração das sedes industriais na região do sudeste e especificamente em 

São Paulo. Houve investimentos nas infraestruturas de comunicação viária que impulsionaram o 

mercado consumidor dos produtos para outras regiões e facilitaram os processos migratórios de 

trabalhadores em busca de mudança de vida na cidade. “Entre 1936 e 1956 a indústria na Grande São 

Paulo eleva, de 5478 para 8151, o número de seus estabelecimentos e, de 201,3 mil para 489,4 mil o 

número de pessoal ocupado” (NEGRI, 1996). A expansão da cidade consolidava-se nas direções 

oeste, leste e sul, acompanhando a localização das indústrias ao longo das linhas férreas, de seus 

ramais e estações: ao longo da linha em direção à Osasco (incluindo Barra Funda, Água Branca, Lapa 

e Osasco); em direção da ferrovia Central do Brasil (Brás, Belenzinho, Tatuapé, Comendador Ermelino 

e São Miguel Paulista); e, enfim, ao longo da linha Santos-Jundiaí (Lapa, Pirituba, Jaraguá e Perus), e 

no trecho sudeste (Brás, Pari, Móoca, Ipiranga, São Caetano do Sul e Santo André).  

Por motivos já anteriormente tratados, a localização destas ferrovias em fundos de vale definiu as 

escolhas da instalação das indústrias ocupando áreas como as várzeas do Tamanduateí e do Tietê, 

porém destaca-se que na cidade nunca foram estabelecidas áreas exclusivamente industriais, pois ao 

lado das fábricas de grande e médio porte sempre se difundiam vilas operárias ligadas às fábricas e 

abriam-se loteamentos que se tornariam bairros habitados por operários constituindo uma paisagem 

urbana de uso misto, com moradia operária e trabalho fisicamente próximo. 

Ao contrário, a região definida pelos municípios de Santo André e São Caetano do Sul, que no final 

deste período consolidava-se como sede da indústria pesada, foi caracterizada pela ocupação do 

espaço que mantinha separação mais determinada entre zonas fabris e zonas residenciais (PETRONE, 

1955), observando sempre um maior aumento das áreas com uso industrial. Da mesma forma, para o 

interior do Estado de São Paulo, onde a produção industrial sempre foi presente, foi após 1930 que 
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houve um significativo processo de expansão. Algumas empresas deslocaram as próprias atividades 

para cidades como Sorocaba e Marília, atraídos pelas vantagens da localização em relação à presença 

de recursos naturais – como Votorantim, Matarazzo, Anderson Claytonetc (NEGRI, 1996). 

Constata-se, neste período, no âmbito do mercado nacional, uma relação de dependência com a 

periferia nacional que, de forma crescente, tinha que oferecer os insumos e os alimentos para a 

crescente concentração das indústrias paulistanas (CANO; GUIMARÃES, 1986). 

Nesta fase não houve proposta de políticas econômicas industriais explícitas, mas registram-se 

algumas intervenções do Estado, voltadas, por exemplo, à defesa da economia do café. Em geral, a 

política do livre comércio era hegemônica como “programa consciente para manter a estrutura 

predominante na época” (MATOS, 2002). Houve, na década de1930, alguns exemplos de relatórios 

governamentais, encomendados por profissionais estrangeiros onde podem ser encontradas 

avaliações, como o “Niemeyer Report” de 1931, que apontava elementos nevrálgicos da economia 

brasileira, apesar do governo não ter adotado as medidas propostas pelo relatório. 

Especificamente, as décadas de 1940 e 1950 marcaram uma inversão do papel do Estado na 

economia e na reprodução da força do trabalho, associada a uma forte concentração industrial na 

região Sudeste, consolidando a sua posição hegemônica e tendo como polo dinâmico a cidade de São 

Paulo até a década de 1970. Suas atividades urbano-industriais assumiram um caráter de 

predominância, e, em concomitância, novos grupos sociais como as “massas populares urbanas” 

emergiram como “formas de organização e de manifestação que passam a reconhecer no Estado, o 

responsável pelo atendimento dos mais diversos aspectos das suas condições de vida” (BONDUKI, 

1994). 

Foram formuladas no âmbito do Estado – na busca de uma base de legitimação popular, anteriormente 

inexistente - políticas econômicas e sociais visando um desenvolvimento centrado na produção 

industrial. Neste período foram gestadas e instituídas uma série de legislações e possíveis avanços no 

campo trabalhista49, relevantes também para a questão urbana. Especificamente, foi aprovada a Lei do 

Inquilinato em 1942 - “congelando e controlando os aluguéis e dando início à regulamentação das 

condições de locação até então deixadas à livre negociação entre proprietários e inquilinos” 

(BONDUKI, 1994). Esta medida apresentou consequências contraproducentes, particularmente para a 

cidade de São Paulo, pois a produção de moradias de aluguel (quase única alternativa para a classe 

                                                            
49 Foram criadas as Carteiras Prediais dos Institutos de Aposentadoria e Previdência em 1938, representando o início da 
produção direta ou financiamento de unidades habitacionais por órgãos estatais. 
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trabalhadora) diminuiu de forma drástica, não sendo mais lucrativa para a iniciativa privada, causando o 

aumento de despejos de forma descontrolada. 

Ao mesmo tempo, a criação das primeiras instituições públicas voltadas à produção de moradia50 

representou um ganho social e urbano para os trabalhadores, mas insuficiente para o porte da questão 

habitacional que estava somente no início de seu desfecho. De qualquer forma a tentativa dos 

arquitetos e as propostas governamentais voltadas a estruturar o tema da habitação social enquanto 

resposta pública foi relevante para configurar a questão da moradia à necessidade básica – conforme 

debates e encontros  difusos entre os arquitetos de todos os países naquele período. 

A indústria continuava a sua evolução acelerada concebida em um modelo de “industrialização por 

substituição de importações”, vigente de 1930 a 1970. A abolição dos impostos interestaduais (1930) 

foi um dos fatores determinantes para a promoção e o crescimento da produção industrial na grande 

São Paulo dentro do cenário nacional.  

O Plano de Obras e Equipamentos (1943) representou um dos primeiros casos de tentativa de 

planejamento econômico nacional, apesar de ser um programa que priorizava o investimento em obras 

públicas e a criação da indústria básica. Não obstante fosse quinquenal, durou somente dois anos até 

o fim do governo Vargas (MATOS, 2002). Sucessivamente houve a elaboração do Plano Salte (1950-

1951), que na prática foi avaliada como primeira experiência de planejamento econômico associado à 

instituição do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -1952) e outras 

importantes instituições como a Petrobrás, Eletrobrás e Vale do Rio Doce. 

Neste contexto vale reportar a análise de Oliveira (1982) destacando as singularidades do processo de 

industrialização no contexto brasileiro - país periférico do mundo capitalista – que: 

(...) quando a indústria começa ser o motor da expansão capitalista no Brasil, ela tem que ser 
simultaneamente urbana e tem que ser fundamentalmente urbana porque não pode apoiar-
se em nenhuma pretérita divisão social do trabalho no interior das unidades agrícolas. O 
nosso camponês, ou semi-camponês – eu preferia chamar, porque nunca teve a propriedade 
da terra, senão a posse – só em raros casos a unidade camponesa continha dentro de si 
uma divisão social do trabalho diversificada, o que fez com que, no momento em que se 
inicia a industrialização, as relações cidade-campo de novo se manifestassem estanques 
desse ponto de vista, caracterizando uma industrialização que forçou um processo de 
urbanização numa escala realmente sem precedentes (OLIVEIRA, 1982). 

 

                                                            
50 Foram estruturados os Institutos de Aposentadoria Pensões - IAP´s (1937), assim como a Fundação da Casa Popular 
(1946) sendo o primeiro órgão governamental da esfera federal voltada à questão da habitação. 
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Este aspecto é associado à análise de que “a industrialização vai impor um padrão de urbanização que 

aparentemente é superior ao próprio ritmo da industrialização”. O processo de acumulação do capital 

industrial em relação ao urbano impôs então taxas de urbanização maiores ao “do crescimento da força 

de trabalho empregada nas atividades industriais” destacando um caráter singular para um país na 

periferia do capitalismo (OLIVEIRA,1982). 

A dinâmica do crescimento demográfico na cidade de São Paulo na fase de surto industrial é o reflexo 

daquilo que o autor chama de formação do “exército industrial de reserva”, elemento de continuidade 

com a experiência socioeconômica vivida no Brasil desde o período colonial. A atração de uma grande 

massa de pessoas em busca de um sonho urbano e industrial é registrado na década de 1940, com 

intensos fluxos migratórios nacionais (proveniente dos estados do Nordeste) (CAMARGO, 1981). 

A dinâmica migratória crescente na cidade de São Paulo durante estas décadas, como anteriormente 

destacado, desencadeou uma procura desesperada por moradia. Diante deste quadro, após a década 

de 1940, apareceram na cidade “novas soluções habitacionais que até então eram inexistentes ou 

ainda não eram muito difundidas em São Paulo: a favela51 e a casa própria autoconstruída em 

loteamentos periféricos desprovidos de qualquer melhoria urbana” (BONDUKI, 1994). As estruturas 

institucionais criadas nos anos anteriores já tinham sido esvaziadas, e dessa forma perdido o peso 

político para uma ação concreta nas cidades como São Paulo, onde os investimentos da indústria 

representavam a única direção governamental.  

Esta crise representou o desenvolvimento do trinômio “loteamento periférico - casa própria -

autoconstrução”52 em um contexto de carência de infraestrutura básica associada à expansão urbana. 

O sistema administrativo da cidade de São Paulo também entrou em crise, pois sempre era mais 

evidenciada a urgência de uma estrutura que descentralizasse os poderes de modo a viabilizar o 

gerenciamento de novos bairros, formando-se em áreas sempre mais periféricas, associados a um 

processo de conurbação regional.  

Concebido no âmbito da política econômica do governo de Juscelino Kubischek (1956), o Plano de 

Metas53 (1956-1961) previa como prioridades a industrialização, a expansão de emprego no setor 

                                                            
51Poucas favelas surgiram, mas o fenômeno se devolveu em larga escala na década de 1970. 
 
52 BONDUKI, N. Crise da habitação. São Paulo passado e presente. In: KOWARICK, L. (Org.). As lutas sociais e a cidade. 
São Paulo: Paz e Terra/UNRISD, 1994. 
 
53 O plano continha uma série de medidas, entre elas a criação da SUDENE (1959) que permitia a isenção de taxas de 
importação para as empresas estrangeiras investirem em setores de interesse do Estado.  
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urbano e a transferência do exterior das bases do desenvolvimento autônomo, além do Plano Diretor 

de Desenvolvimento do Nordeste (previsão de investimentos em hidroelétricas, rede de transportes e 

indústria base). As diretrizes contidas no Plano de Metas tiveram rebatimentos diretos no cenário 

urbano paulista descrito anteriormente, com a consolidação da instalação da indústria automobilística 

(industrialização pesada) em Santo André e São Caetano.  

Entre os anos de 1947 e 1951, a construção de rodovias como a Anchieta, que incluíram o município 

de São Bernardo na região metropolitana industrial do ABC (expressão que sintetiza a indicação dos 

três municípios Santo André, São Bernardo e São Caetano) promoveram a inserção desta região 

urbana na participação industrial da futura RMSP.  

Os investimentos em rodovias superaram, na década de 1950, o das linhas férreas, no Estado de São 

Paulo, entre os anos 1956-1960, e foram pavimentadas na capital 5 (cinco) mil quilômetros de estradas 

(NEGRI, 1996). 

A periferia é o destino residencial dos trabalhadores, ainda que haja áreas vagas em locais 
mais próximos do centro, ou melhor, providos de recursos básicos. E não é somente os 
recém chegados que se devem dirigir aos bairros longínquos. As populações mais pobres 
que vivem nas áreas de povoamento antigo da cidade são dali expulsas pela valorização dos 
terrenos (CAMARGO et al., 1976, p. 35). 

 

A construção de um novo viário sucedia como suporte integrado ao movimento de especulação 

imobiliária, relativo à ocupação do espaço urbano, já iniciado no final do século XIX, e correspondeu, 

desde então, a um fenômeno complementar de populações sem direito a habitar nos lugares dotados 

de equipamentos urbanos e serviços, com acesso adequado à cidade, permitindo o desenvolvimento 

de um padrão de vida digna.  

O Plano de Metas, conforme interpretação de Oliveira (2003), foi concebido no âmbito das estratégias 

das classes dirigentes para reforçar a própria hegemonia na economia do Brasil mediante a aceleração 

da industrialização.  

(...) o importante é reconhecer que os meios e os fins objetivados não apenas eram 
coerentes entre si, como foram logrados. Prioridade para indústria automobilística, de 
construção naval, para a siderúrgica, a reforma da legislação tarifária, a concessão de 
câmbio de custo para importações de equipamentos, não podem ser entendidas como acaso 
(OLIVEIRA, 2003, p. 75). 

 

No âmbito nacional, o rápido crescimento econômico promovido pelo Plano de Metas teve 

consequências negativas com o desencadear de um processo de crise caracterizado pelo aumento da 
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dívida externa, a dependência do capital estrangeiro, o acirramento das desigualdades regionais, assim 

como o aumento do custo de vida (MATOS, 2002). 

O Plano voltado para um processo de industrialização acelerado estava mascarando o aumento da 

taxa de exploração da força de trabalho atrás de aparentes melhorias de vida da classe trabalhadora 

que, ao deixar as regiões rurais mais precárias, alcançava a condição urbana, pressuposto no 

imaginário hegemônico, de melhor possibilidade de desenvolvimento (OLIVEIRA, 1982). 

Os resultados locais na cidade foram tangíveis, o acirramento dos conflitos sócio-espaciais entre as 

classes se cristaliza na segregação espacial e nas questões urbanas relativas, cujas raízes devem ser 

relacionadas também no papel desempenhado pelo Estado, e na sua relação com as forças do capital 

no processo de acumulação das riquezas e na atuação no urbano. 

As décadas de 1960 e 1970 se caracterizaram no Brasil pela elaboração de políticas nacionais 

desenvolvimentistas, que marcaram o Estado como agente promotor das transformações industriais 

visando o planejamento do território nacional. A produção da CEPAL (Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe) influenciou os rumos do Brasil em termos de presença centralizadora do 

Estado (no período de ditadura militar) enquanto promotor do desenvolvimento urbano e regional. 

De forma emblemática pode-se apontar, para este período, a relevante concentração de renda do 

Brasil em uma percentagem muito pequena da população, conforme análises desenvolvidas por 

Oliveira (2003). Os dados comparativos entre os anos de 1960 e 1970 demonstram que: no primeiro 

período 1% da população se apropria de 11,72 % da renda total e 5% detém 27,35%; as porcentagens 

aumentam passando, em 1970, de 1% a 17,77%, e o 5% passa a 36,25% da renda total. Este 

panorama relativo aos intervalos superiores se contrapõe a uma faixa mais significativa de 40% da 

população que registra uma participação de 11,20% da renda total em 1960, mas, contrariamente aos 

casos anteriores, em 1970 os valores caem para 9,05%. Estas apurações conjuntamente com políticas 

para manter altos os juros e subsidiar as exportações, assim como para garantir as importações, 

assinalaram, segundo o autor, a expansão da economia capitalista no Brasil (OLIVEIRA, 2003). 

 

3.3.1 Mudança de rumo após 1970: reestruturação produtiva versus nova organização espacial  
 

Do ponto de vista da reprodução do capital industrial, a fase até a década de 1970 é assinalada por um 

período de concentração industrial brasileira. Com o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I 
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PND 1972-1974) e a instituição das regiões metropolitanas54‐como nova forma de reconhecer a 

mancha urbana sem descontinuidade – oficializa-se uma realidade econômica já constituída por 

lideranças da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que se destaca no contexto econômico do 

país.  

No âmbito do I PND, vigente no período do chamado “milagre econômico”, reforçou-se a indústria de 

bens de consumo duráveis, especificamente a automobilística, sem promover transformações na 

estrutura econômica industrial; de fato a indústria base manteve forte dependência das importações de 

maquinários e tecnologias. Apesar do crescimento econômico registrado neste período, com 11,2% ao 

ano e um pico de 13,9% no ano de 1973, agravaram-se as distorções distributivas da riqueza do país.  

A partir da década de 1970, alguns autores como Diniz (2000) apontam para a ocorrência de uma fase 

clara de desconcentração industrial iniciada desde a década de 1960 (sob influência do CEPAL).  

(...) através de investimentos produtivos diretos (pólos petroquímicos, usinas de aço, 
indústrias de fertilizantes, entre outros), de incentivos fiscais (SUDENE, SUDAM, SUFRAMA, 
subsídio de crédito, etc.) e de grande desenvolvimento da infraestrutura (transporte, 
telecomunicações, energia elétrica) (DINIZ, 2000). 

 

Os planos e os projetos de obras promovidas pelo Estado visavam o desenvolvimento de outras 

regiões no Brasil para reverter a concentração de investimentos e de instalações industriais da região 

Sudeste. Este processo ocorria em um cenário interno de crise, em função da crescente inflação e do 

déficit no balanço de pagamentos, agravado internacionalmente pela crise do petróleo. Grandes obras 

de infraestruturas como a rodovia Transamazônica e a ponte entre o Rio de Janeiro e Niterói foram 

iniciadas nestas décadas, tentando manter a representação física de uma imagem de potência. 

As décadas perdidas, período de crise assim caracterizado por um “desajuste estrutural da economia 

expresso pelo desequilíbrio na balança de pagamentos, crise cambial, déficit fiscal e escalada 

inflacionária aliado à ausência de políticas industriais e de desenvolvimento regional” (CAIADO, 1996, 

p. 55) identificam a fase de declínio da indústria brasileira, dado não somente para a redução da 

produção, mas também para o grande descompasso tecnológico com os países centrais. As 

economias centrais tinham iniciado a fase de reestruturação produtiva e de desindustrialização neste 

mesmo período de estagnação brasileira, e dessa forma as indústrias tentaram buscar soluções 

individuais para sobrevivência no mercado internacional. 

                                                            
54 Lei Complementar n. 14, de 1973, que instituiu e delimitou a Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. 
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Nesta conjuntura, a elaboração e a implementação do II PND (1975-1979) já continha as 

impossibilidades de financiamento público e mudança no ciclo industrial, promovendo “o crescimento 

no meio da crise”55. As metas eram direcionadas ao “avanço qualitativo e quantitativo da inserção do 

país no sistema capitalista internacional”56 por meio de investimentos na constituição de um parque 

industrial tecnologicamente mais avançado. Observava-se uma inversão no padrão de 

desenvolvimento do país, por meio do esgotamento do modelo anterior do milagre econômico. As 

prioridades da industrialização foram alteradas, dando-se maior ênfase para os meios de produção 

(indústria siderúrgica, de equipamentos, etc.) tendo o Estado como agente da transformação. A 

ampliação da base industrial do país e da sua inserção econômica na divisão do trabalho internacional 

eram os objetivos do Plano que demonstrava a necessidade de um processo de reestruturação 

produtiva com maiores taxas de investimento e maior poupança (MATOS, 2002). 

O Plano incluía a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), que mediante programas 

estratégicos específicos manifestava a ação pública nas cidades. O BNH (Banco Nacional de 

Habitação) representava o braço instrumental da política urbana, que propunha a contenção e controle 

da concentração dos investimentos nas regiões sul e sudeste, perseguindo uma possível mitigação das 

desigualdades no território nacional (SOUZA, 2004). De acordo com a autora, o peso das escolhas 

ditadas pela visão econômica do país resultou em contraposição com a visão do PNDU. 

“A dissociação entre as noções de espaço e economia levou, no meu entender, a essa enorme 

contradição do II PND entre a sua concepção econômica e a concepção sobre a organização do 

território e as diretrizes da política urbana por nós elaborada” (SOUZA, 2004, p. 118). 

Cabe destacar que no período específico de vigência do II PND, apesar das questões críticas contidas, 

ainda assim tiveram reflexos positivos funcionais à política de investimento público e privado no âmbito 

nacional e regional, que permitiram incrementar a industrialização e apontar para uma integração 

nacional necessária.  

Essa dinâmica fez com que a urbanização e a industrialização atingissem a maior parte da 
periferia nacional. Assim, nesse período a desconcentração industrial de São Paulo não se 
explica por efeitos negativos da crise, e sim pelo fato que o resto do Brasil, em média, teve 
crescimento econômico positivo, alto e acima do também elevado crescimento de São Paulo 
(CANO et al., 2007, p. 200). 

 

                                                            
55 II PND: Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03Leis/1970-1979/anexo/ANL6151-74.PDF>. Acesso em: abr. 
2010. 
 
56 Idem. 
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Esta consideração é embasada nos dados pesquisados pelo mesmo autor entre 1970 e 1980, quando 

as taxas médias anuais de crescimento industrial foram 9% para o Brasil e 8% para o Estado de São 

Paulo.  

O cenário mudou completamente a partir da década de 1980 (década que marca as chamadas 

décadas perdidas até 1990) quando os valores das taxas detectaram uma queda significativa para o 

Brasil (8,2%) e ainda mais para São Paulo (2,8%), associados a fenômenos mais contundentes como a 

falta de investimentos em modernização e a decrescente demanda em setores como metal, mecânica e 

química, tipicamente concentrados no território paulista (CANO et al., 2007). 

A inversão caracterizada por Cano é interpretada neste período juntamente com a crise fiscal que 

afetou a União e os Estados na fase em que a incapacidade, sempre maior, de investimento público 

levou estes agentes a assumirem (e justificarem) diretrizes a favor das privatizações de empresas 

estatais e de serviços públicos sob pressão dos lemas neoliberais. 

A reestruturação produtiva, reação a este momento de crise nacional, em concordância a vários 

autores (Cano, Caiado, Diniz, entre outros), ocorreu na ausência de uma política industrial nacional, 

que tinha caracterizado o desenvolvimento concentrado e acelerado das décadas anteriores. A redução 

dos postos de trabalho, a fragmentação da indústria, assim como novas fórmulas organizacionais 

ditaram um processo de terceirização e de precariedade das relações de trabalho reformuladas nos 

moldes neoliberais. Os impactos territoriais foram registrados como desconcentração industrial das 

instalações que se manifestaram de forma mais evidente no território paulista em direção ao interior do 

Estado.  

O fenômeno da desconcentração geográfica da indústria, assim qualificado por Diniz (1996), registrado 

no Brasil a partir da década de 1970 especificamente para a área metropolitana de São Paulo, não é 

associável nem comparável como a fenômeno desindustrialização57 ocorrida nos países 

industrializados. No presente trabalho relativo ao contexto brasileiro se assume, em concordância com 

uma linha de pesquisadores referenciados, a interpretação da desconcentração industrial, enquanto 

novo ordenamento territorial, dependente de quatro grupos de variáveis: 

1) Impactos devido à “reversão de polarização” como exemplo de São Paulo; 

                                                            
57 Desindustrialização, processo identificável com a concomitância de mais fenômenos como um súbito desmonte das 
instalações industriais suportada de políticas centrais europeias, alto índice de desemprego e diminuição da população, 
típico de situações registradas, por exemplo, na Europa. 
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2) Difusão na realização de novas infraestruturas no território nacional, determinando economias de 

aglomeração em outras regiões; 

3) Efeitos diretos da implementação de políticas econômica, como por exemplo os incentivos fiscais; 

4) Aumento da demanda de produtos industriais impulsionando a produção agrícola e de recursos 

minerais que induziram a difusão de um conjunto de atividade dependente de aglomeração urbana. 

(DINIZ, 1996). 

Estes fatores macros devem ser complementados com informações relativas à conjuntura local que, no 

caso de São Paulo, acrescenta às deseconomias de localização os aspectos relacionados com a 

presença do sindicado sempre mais organizado e atuante, que incidiu no custo de instalação e gestão 

de novas indústrias na região metropolitana.  

Quando a crise econômica e fiscal instalou-se no Brasil na década de 1980 - caracterizada por uma 

brusca inversão do papel do Estado desenvolvimentista, promotor do “Brasil potência”, em um Estado 

com déficit e credores internos e externos - paralisou as capacidades de planejamento e financiamento. 

A abertura da economia ao capital estrangeiro e a consequente desnacionalização do sistema bancário 

e da base produtiva representaram para Bacelar (2000) os elementos mais marcantes das décadas de 

1980 e 1990. A economia brasileira, inserida no contexto internacional neoliberal, entra em um 

processo de dependência do financiamento externo, quando “a política cambial (cambio fixo, que leva a 

sobrevalorização do Real) estimula as importações e gera déficits crescentes nas transações correntes 

do país. De um déficit insignificante (US$ 1 bi) em 1994, o Brasil passa a apresentar US$ 35 bi de 

déficit em 1999, o que representa 4,5% do PIB” (BACELAR, 2000, p. 14). 

Nesta conjuntura econômica a atração de investimentos diretos, e talvez mais imediatos, apresentou-se 

como resposta necessária para o Governo Federal, que ao invés de construir novas unidades 

produtivas concentrou-se na venda de empresas privadas com ativos públicos. Mediante um processo 

rápido de privatização do Estado, as escolhas políticas e econômicas ficaram subordinadas ao capital 

internacional financeiro.  

A economia brasileira registrou um declínio crescente com taxas de crescimento sempre menores até o 

ponto de declínio em 1999, com 10 milhões de desempregados urbanos e 12 milhões de trabalhadores 

com condições precárias de emprego (BACELAR, 2000). As prioridades das políticas contidas nos 

Planos anteriores são esquecidas: no lugar de diretrizes de fortalecimento e integração do mercado 

interno, as novas políticas focavam na inserção das empresas nacionais no mercado internacional 

gerando processos de competição que além da forçada reestruturação produtiva causou o 
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desaparecimento das empresas menores, bem como fusões e aquisições ditadas pelas novas regras 

das forças econômicas internacionais. 

No âmbito regional a fragmentação é uma tendência reconhecida (BACELAR, 2000) devido ao “caráter 

seletivo dos investimentos”, que se fortalece ainda mais em um contexto de ausência do Estado 

Nacional que “em lugar de coordenar ações convergentes, deixa que a disputa se instale”. Como 

consequência talvez é possível levantar a hipótese de que as desigualdades e a fragmentação são 

características de um contexto nacional com um reflexo particular, também na escala metropolitana.  

A nova reestruturação da metrópole resultante 

se traduz em um fenômeno sócio espacial novo, criação e reiteração de uma região metropolitana 
mais complexa, fragmentada e hierarquizada, em que a conurbação de cidades, o crescimento 
relativamente menor de algumas,(...) são manifestações constitutivas da expansão do espaço 
metropolitano paulista, que se configura numa macro-metrópole que é reforçada e não negada 
(LENCIONI, 1994, p. 59). 

 

As especificidades deste processo econômico nacional, inseridas em um movimento mundial marcado 

pela internacionalização dos mercados - consequência da internacionalização do capital – tem claras 

repercussões territoriais na seleção e valorização das regiões mais competitivas ou com maior 

predisposição às transformações em função das adequações impostas pelo novo diktat econômico 

mundial. 

A ausência do estado brasileiro ou a passividade frente às dinâmicas internacionais marcaram estas 

últimas duas décadas do século XX, instalando, conforme destacaram os autores citados, a livre 

competição no âmbito econômico, repercutindo na estruturação das novas configurações 

metropolitanas. A lógica do capital financeiro destaca-se por sua força concentradora verificada na 

tendência à concentração de investimentos nas áreas mais dinâmicas e com infraestrutura disponível e 

na sua ligação com a expansão do setor imobiliário nestas áreas.  

As tendências, por um lado, destacam a confirmação de que a configuração metropolitana – assim 

como a cidade pelo capital industrial resultante do espraiamento da cidade, com a efetivação das 

deseconomia de aglomeração – é o lugar fértil à reprodução do capital financeiro; e por outro, a 

reafirmação do papel do setor imobiliário como agente no processo de acumulação internacional 

diretamente atuante na reprodução do espaço a serviço da competição entre as metrópoles locais 

(LENCIONI, 2008). 

Ao final, o processo de reestruturação produtiva do capital e a configuração espacial, resultante da 

Região Metropolitana de São Paulo, registrou o deslocamento das instalações industriais para o interior 
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do estado, é um fenômeno a ser interpretado no âmbito econômico e das políticas e dos incentivos 

nacionais, a ser entendido como 

constituição de uma nova lógica histórica de reprodução do capital, que (...) ao alterar as 
determinações das estratégias e práticas territoriais da indústria o fez reafirmando a 
tradicional área industrial do interior paulista que, neste processo, se dilui enquanto tal, se 
metamorfoseando como território metropolitano (LENCIONI, 2003, p. 6). 

 
3.3.2 Configuração de São Paulo  
 

O fenômeno de reconfiguração metropolitana é associado à reestruturação do papel do Estado, como 

já apontado, assim como à alteração das suas funções, na opinião do Oliveira (1982), e na 

‘desordem’58 de São Paulo registra-se um fenômeno paradoxal naquilo que pertencia à atuação no 

urbano. Malgrados os orçamentos elevados do caixa público da cidade de São Paulo, o Estado 

apresenta incapacidade de planejamento e de articulação de forma que 

(...) o urbano é expressão da forma de organização da atividade econômica de um lado, que 
cria uma certa estrutura de classe e, do lado do regime político, da falta de voz das classes 
populares, direcionando, portanto, os gastos do Estado, todo seu poder, desse ponto de vista 
de investimento, para atender sobretudo aos reclamos advindos das demandas das classes 
médias (OLIVEIRA,1982, p. 51). 

 

O peso político e social da classe média, de qualquer forma, desvia o foco do planejamento público 

evidenciando a incapacidade do Estado de responder as necessidades básicas como transporte, 

serviços públicos (hospitais e escolas), habitação social, espaços de lazer públicos, assumindo, na 

avaliação do autor, o papel de interlocutor das demandas desta classe.  

O destaque fica relevante na finalidade da análise dos conflitos e contradições instalados no urbano 

mediante a relação da apropriação da terra e a produção do espaço e a esfera pública. Esta se 

transforma na máquina de acumulação do capital privado. Contudo, ainda mais contundente na 

interpretação do autor é a perda da atuação do Estado enquanto relação de arbitragem entre os 

conflitos sociais e o urbano, e assunção da sua relação de poder. Definitivamente isso leva a formação 

de dois grupos estanques e inalcançáveis: os proprietários e os não-proprietários cujas relações sociais 

não se determinam pela posição na estrutura produtiva capitalista (no sentido clássico marxista de 

classe), mas pela relação deste grupo com Estado, ou seja, pelas relações de pressão instauradas com 

o poder público (OLIVEIRA, 1982, p. 53).  

                                                            
58 ‘Desordem urbano’ é a expressão cunhada pelos autores Camargo et al. (1976) em “São Paulo 1975: Crescimento e 
pobreza”, baseada na interpretação da lógica da desordem urbana a serviço do processo de acumulação em um país 
periférico.    
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Estes pressupostos relativos ao agente público no urbano e as suas especificidades paulistanas 

integraram a lógica do capital, geraram novas configurações que extrapolaram os limites da urbe, 

criaram outras aglomerações, deixaram cicatrizes industriais no tecido urbano mediante a efetivação da 

coexistência de dinâmicas econômicas espaciais aparentemente conflitantes, assim como contribuíram 

para a modalidade de reprodução do espaço a serviço do setor imobiliário. 

A valorização da terra urbana, a densidade de aglomeração, o congestionamento dos transportes, a 

necessidade de maiores áreas para a instalação industrial, assim como novas legislações ambientais 

restritivas, constituíram alguns dos elementos das “deseconomias de aglomeração”59 (TINOCO, 2001) 

detectadas na metrópole de São Paulo. À estes elementos econômicos políticos, urbanos e 

conjunturais - também indutores do processo de dispersão espacial da indústria – se contrapuseram as 

“economias de aglomeração” oferecidas em outras regiões e também as vantagens fiscais, resultado 

de lógicas de competição entre os municípios.  

A participação da Área Metropolitana de São Paulo na produção industrial nacional passou de 44% 

(relativo ao Valor de Transformação Industrial) em 1970 para 25% em 1997, com os percentuais de 

emprego que caíram de 34% para 24%. Ao mesmo tempo, o número das aglomerações industriais 

relevantes60 aumentaram de 33 em 1970 para 90 em 1991 no território nacional (DINIZ, 2000)61. 

                                                            
59 As expressões “deseconomias de aglomeração” e “economias de aglomeração” apontam no primeiro caso para 
desenvolvimentos de fatores típicos das grandes metrópoles que levariam ao aumento dos custos de instalação industrial 
em determinadas localizações urbanas; no segundo caso identificam-se vantagens e benefícios de localização de atividade 
em outras regiões, cujo potencial de atração reverteria a lógica da polarização. Estes conceitos estruturados por autores 
como Azzoni, Cano e Diniz foram utilizados por Tinoco (2001) para embasar a dinâmica do “fetichismo da 
desconcentração”. 
 
60 Aglomerações industriais relevantes são indicadas como microrregiões homogêneas (IBGE) com mais de 10.000 pessoas 
ocupadas na indústria. 
 
61 Dados do Censo Industrial de 1970 e 1980 e da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 1991 (DINIZ; CROCCO, 
1996). 
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centralidades”62 adequadas a transmitir a imagem global da cidade e a se afastar da imagem do 

preexistente urbano, e dessa forma sobram outras regiões como as áreas ex-industriais para serem 

destinadas à outra modalidade de investimento e afirmação do capital financeiro. 

As marcas industriais foram detectadas para o setor imobiliário desde o final da década de 1990 como 

oportunidades de transformação altamente lucrativas. Malgrado o discurso da mídia, não sempre 

qualificada, voltada ao reconhecimento destas áreas como potencialidades para a reestruturação do 

tecido urbano consolidado, o setor privado diagnosticou nas antigas áreas industriais o lugar para 

investir priorizando produtos imobiliários voltados para a reapropriação do capital fixo - deixado latente 

no período de obsolescência industrial em cada lote - e assegurando um processo de valorização 

mediante altas taxas de juros para a reprodução do capital financeiro. As transformações vêm 

ocorrendo desde a última década do século XX sob forma de substituição de edificações conforme 

verificações e análises elaboradas no tópico quatro. 

Apesar das transformações por substituição em andamento pelo setor imobiliário, o tecido urbano 

consolidado da metrópole de São Paulo mantém áreas extensas como testemunho da produção do 

espaço industrial, lugares que atualmente encontram-se travados pela existência das linhas férreas, 

pelo conjunto de lotes indústrias de grandes dimensões, que por meio do viário funcional a organização 

de produção não é mais efetiva, caracterizam adequadamente o conceito apresentado por Santos. 

As rugosidades são o espaço construído, o tempo histórico que se transformou em 
paisagem incorporado ao espaço. As rugosidades nos oferecem, mesmo sem tradução 
imediata, restos de uma divisão de trabalho internacional, manifestada localmente por 
combinações particulares do capital, das técnicas e do trabalho utilizados (SANTOS, 2005, p. 
173, grifo nosso). 

 

Estas manifestações locais da reprodução histórica do capital no espaço são objeto de investigação 

assim como as suas transformações que paulatinamente, mas constantemente, propõem outras 

mercadorias imobiliárias no lugar das rugosidades. No entanto, se as rugosidades são expressão 

explícita das relações de trabalho e sociais, assim como de ordenamento urbano, as mercadorias 

imobiliárias relacionadas exclusivamente com lote negam as relações anteriores e não constroem outra 

relação. Na verificação do conceito de Lefebvre, que integram as práxis da reprodução do espaço com 

as alterações das relações sociais, a nova modalidade de atuação do capital financeiro se por um lado 

                                                            
62 No trabalho da arquiteta Fix (2007) foram investigadas as formas e os lugares de produção do espaço do capital 
financeiro na imagem global em novas centralidades, como é o caso emblemático das margens do Rio Pinheiros, com a 
difusão de mega projetos de centros empresariais e outros equipamentos como shopping, hotéis, etc. (FIX, M. São Paulo 
cidade global. Fundamentos financeiros de uma miragem. São Paulo: Boitempo, 2007). 
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direciona-se na superação da estrutura e forma da cidade indústrias, por outro não propõe algo, 

simplesmente nega o urbano e dialoga exclusivamente com o próprio interior.  

Aplica-se o modelo de produção imobiliária constituído por verdadeiras “ilhas dinâmicas” voltadas ao 

próprio espaço interno, aproveita-se pontualmente das características intrínsecas destes lotes 

industriais (dimensões, localizações, ausência de propostas) malgrado as condições urbanísticas do 

entorno destas regiões não seja favoráveis. Regiões com indústrias ainda ativas e poluentes, com 

galpões abandonados, e com um viário, pensada para uma logística industrial da metade do século XX 

estritamente relacionada com as ferrovias, abrigam transformações urbanas causadas pela difusão 

deste tipo de empreendimentos e geram espaços reconhecíveis como “enclaves fortificados” 

(CALDEIRA, 2000). 

“Os enclaves fortificados conferem status (...). A construção de símbolos de status é um processo que 

elabora diferenças sociais e cria meios para a firmação de distância e desigualdade social” 

(CALDEIRA, 2000). Coerente com esta lógica de reprodução do espaço, na reafirmação da 

fragmentação e da segregação do capital financeiro, estes distritos estão sendo alvo de metamorfoses 

radicais de uso por meio de operações de máxima valorização fundiária, em um tecido urbano 

preexistente não suportado por intervenção de reestruturação necessária para a apropriação pública do 

valor destas regiões únicas na configuração metropolitana.  

 

3.4 Novos olhares para a interpretação de um fenômeno em evolução 
 

A constatação de que um novo “fato urbano” que não pertencia mais à denominação de cidade, cujos 

limites territoriais foram extrapolados no surgimento de novas relações entre as partes, levou a 

elaboração de novas análises sobre a estrutura macro econômica e sócio política, de forma a embasar 

a interpretação do novo sistema metropolitano e seus padrões de produção do espaço. 

O novo referencial metropolitano, atrelado às novas questões, cujo entendimento pressupõe análise de 

condicionantes e de relações territoriais com dimensões sempre mais dilatadas, foi sendo construído 

especificamente para São Paulo, auxiliado por pesquisas e estudos acadêmicos. Além dos autores já 

citados, que trataram do fenômeno de forma multidisciplinar, considera-se indispensável destacar, por 

intermédio de uma rápida panorâmica, novas visões sobre a metrópole, tratando de aspectos que 

condicionaram o desenvolvimento da pesquisa empírica. 
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A partir da década de 1990, diversas investigações acadêmicas detectaram e analisaram as mudanças 

do processo de acumulação capitalista no contexto internacional e local: globalização, reestruturação 

produtiva, as novas relações de trabalho e os impactos no território metropolitano foram objeto de 

produção de teses acadêmicas, artigos, ensaios e pesquisas temáticas. Isso permitiu estruturar um 

referencial de forma a subsidiar interpretações dos novos fenômenos sociais, dinâmicas demográficas, 

cenários econômicos, a atuação dos agentes públicos e privados no contexto urbano das últimas duas 

décadas. Seria uma tarefa extraordinária resgatar e tratar todos estes dados nesta pesquisa. Neste 

sentido, destacam-se as mais recentes produções pertinentes ao tema tratado, desenvolvidas na área 

do urbanismo. 

Enfatizam-se quatro pesquisas desenvolvidas em faculdades de arquitetura e urbanismo que dialogam 

entre si, a partir das análises contidas em “Reestruturação urbana da metrópole paulistana: análise de 

territórios em transição” (ROLNIK; FRUGOLI, 2000)63, onde identificou-se nas especificidades 

territoriais do eixo centro-leste, um vetor urbano de transformação, devido à concentração de territórios 

identificáveis como “em transição”. 

A pesquisa desenvolvida em 2000 capta as alterações da reprodução do espaço resultante da 

desindustrialização (terminologia utilizada pelos autores)- em formas e intensidade diferenciadas em 

função dos distritos em questão - na difusão de centros comerciais (shoppings). A passagem da 

superação da cidade industrial do início do século XX para a cidade terceirizada aponta, na opinião dos 

autores, novas questões que podem ser sintetizadas no seguinte trecho “(...) podemos estar diante da 

emergência de um novo modelo de reestruturação urbana que talvez represente uma nova forma de 

espacialização da desigualdade na metrópole.” (ROLNIK; FRUGOLI, 2000). 

A pesquisa verifica e interpreta as alterações socioeconômicas e urbanas do recorte territorial da Zona 

Leste, assim como as relações urbanas entre este eixo e o centro da metrópole de São Paulo. 

Identifica-se que a difusão das tipologias de centros comerciais, por exemplo, reforça a ideia de uma 

nova territorialização fragmentada que ocorre em conjunto com os novos investimentos industriais e a 

permanência de instalações abandonadas. 

Em 2004, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP) a 

professora Schiffer (2004) sistematizou os resultados da pesquisa “São Paulo: globalização da 

                                                            
63 A Pesquisa foi realizada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC) em conjunto 
com o Instituto POLIS. Artigo de Raquel e Frugoli (2000) para o XXIV Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-
Graduação em Ciências Sociais — ANPOCS (Petrópolis, 2000), no Grupo de Trabalho “Cidade, Modernização e 
Governança Urbana”, na Sessão “Transformações Econômicas e Reestruturação Urbana”. 
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economia e impactos na estrutura urbana”64. A análise atenta às questões macro da economia no 

processo de globalização e os reflexos no caso do território da Região Metropolitana de São Paulo 

aprofundam discussões referentes às alterações das estruturas da sociedade (quadro demográfico e 

análise socioeconômica) e da economia (emprego, indústria, terciário), enquanto importantes temas na 

interpretação das tendências de uma nova configuração metropolitana e regional.  

As verificações territoriais e os impactos socioeconômicos na estrutura metropolitana, e no 

reconhecimento de uma região marcada por forte segregação social e espacial, são analisados em 

uma escala macro e vinculados às questões relativas ao contexto econômico identificado como “de 

ponta”, e também as contradições devido às carências das infraestruturas no território. São claramente 

apresentados os aspectos espaciais relativos à desconcentração industrial e levantados 

questionamentos referentes à gestão pública e sua capacidade de respostas, tanto no campo 

econômico quanto no atendimento aos déficits e demandas urbanas para os grupos marginalizados 

que vivem a realidade metropolitana. 

A pesquisa, nestes aspectos, apresenta o descompasso entre duas dimensões: uma macro, onde as 

superestruturas econômicas (globais) impõem modelos e novos ordenamentos, e uma dimensão local 

(destacada a esfera nacional) enquanto “lugar” onde emergem as contradições. Ao mesmo tempo o 

local representa o contexto potencial de atuação de políticas que possam contribuir para a melhoria das 

condições socioeconômicas, na superação dos conflitos e desigualdades sócio-espaciais. 

No mesmo ano foi lançado o livro “São Paulo metrópole”65 de Meyer (2004)cujas análises, após 

reconhecimento do encerramento de um ciclo industrial relacionado à um modelo periférico de 

expansão e caracterizado pela urbanização deficiente, apontam tendências já anteriormente 

identificadas, mas com uma abordagem voltada à escala municipal e metropolitana.  

Os impasses territoriais devidos à desconcentração industrial são identificados assim, como novas 

formas de organização físico espacial da atividade industrial, novas tipologias de instalações como os 

condomínios logísticos industriais. Da mesma forma, verificações baseadas em dados secundários, 

destacam e reconhecem antigas regiões industriais no território municipal enquanto “espaços 

estratégicos para projetos urbanos de abrangência metropolitana”: as áreas ao longo das orlas 

ferroviárias e partes dos distritos centrais da cidade de São Paulo estão inseridas nesta categoria. 

                                                            
64 A pesquisa foi desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisas em Informações Urbanas – INFURB, em colaboração com a 
Graduate School of Architecture, Planning and Preservation da Columbia University de Nova York.  
 
65 Pesquisa desenvolvida no LUME - Laboratório de Urbanismo da Metrópole FAU USP. “São Paulo Metrópole”. 
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Os resultados das pesquisas acadêmicas são representativos de um esforço que visa captar e 

interpretar as mudanças econômicas internacionais de forma a avaliar a consequente estruturação de 

um novo ordenamento ou arranjo que ainda está para ser definido. As linhas de interpretação das 

pesquisas citadas são similares na análise dos fenômenos socioeconômicos e políticos mundiais, 

assim como, em relação a peculiaridades locais (nacionais ou regionais), mas evidenciam-se dois 

aspectos relevantes para avançar na discussão destas questões. 

O primeiro refere-se à diversidade das fontes dos dados econômicos e de atividades industriais66, os 

períodos e intervalos de coleta de dados, que muitas vezes não coincidem, dificultando comparações 

rigorosas. De fato, várias análises econômicas apontam que após 1985 nenhum Censo Industrial foi 

realizado no Brasil, os dados disponíveis são fruto de pesquisas de diferentes proveniências como a 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego, da Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE, etc.  

O segundo aspecto, que é relevante para a esta argumentação, é relativo à falta de registro urbano das 

localizações das instalações e de relações detalhadas e georreferenciadas que possam relacionar o 

lugar (lote) com a atividade industrial, com a situação de uso, a obsolescência ou a alteração de uso. 

Para as regiões tradicionalmente de uso industrial como as áreas ao longo das orlas ferroviárias no 

município de São Paulo, associadas aos fenômenos de reestruturação produtiva amplamente 

investigados, e que são reconhecidos como potenciais objetos de reconversão (sem entrar no mérito 

do significado) não se construiu o necessário quadro analítico urbano suportado pelo cadastramento ou 

levantamento detalhado (manutenção – fechamento – alteração de uso). 

Contrariamente à abordagem deste fenômeno em outras realidades (europeia e norte americana), 

estas não dispõem de dados atendíveis na constituição de censo (nível de detalhamento lote a lote) na 

quantificação e qualificação do fenômeno do desuso industrial ou desconcentração industrial. 

Esta visão analítica do território representa uma ferramenta relevante, tanto para subsidiar a 

interpretação do fenômeno macro quanto para a verificação local de implicações no território. A relação 

é recíproca em termos de contribuição dos dados funcionais à interpretação das transformações e à 

formulação de políticas públicas de reconversão de forma que promova uma possível reestruturação 

das áreas na configuração do sistema metropolitano. 

                                                            
66 Censo Industrial, RAIS/SEADE/PAEP. 
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Neste sentido, considera-se essencial a pesquisa coordenada por Moreira (2006) “Territorialização da 

indústria em São Paulo” realizada em 2006 na FAU USP, que apesar de utilizar dados secundários, se 

aproxima de uma série de verificações no tecido urbano, relevantes no âmbito destas análises. 

O estudo sintetiza e analisa os dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados -SEADE 

relativos à Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – PAEP que permitiram construir um referencial 

analítico territorial do novo arranjo industrial, de um ponto de vista de produtividade e possibilitaram ter 

uma visão mais aproximada das dinâmicas reais no território relativas à Grande São Paulo terceirizada, 

onde, apesar da diminuição do emprego industrial, verificava-se um considerável aumento do emprego 

no setor de serviços.  

No âmbito das considerações do trabalho de Moreira (2006) sobre a territorialização da indústria em 

São Paulo, destacamos que: 

Ainda, na área industrial existente a reconcentração dos setores industriais nos quais os 
ganhos de produtividades ocorrem pela mudança de escala, o grupo de indústrias urbano-
contingentes a que se refere Tinoco, buscou entre as áreas industriais paulistanas aquelas 
mais próximas das externalidades requeridas pelas indústrias, encontrando-as na área 
industrial mais antiga, a aglomeração sudeste (Rio Tamanduateí) (MOREIRA, 2006, p. 8). 

Apesar de uma redução no porte das instalações industriais em função da diminuição do pessoal 

empregado, ainda, a área objeto de estudo registra a presença de atividade também em função da 

localização estratégica, como bem resume os mapas extraídos de Moreira (2006). 

Os mapas reportados apontam o desenho das aglomerações industriais no território paulistano, com 

base nos dados SEADE e nos estudos elaborados sobre a reestruturação urbana da metrópole paulista 

por Rolnik (2000) e sobre os fenômenos metropolitanos apontados por Meyer, Grostein e Biderman 

(2004). 

As três grandes aglomerações industriais paulistanas crescem territorialmente no período 
1996–2001. 
 A aglomeração industrial da região sudoeste incorpora os distritos de Jardim São Luíz e 
de Pinheiros. 
 A aglomeração industrial da região oeste incorpora o distrito do Limão. 
 A aglomeração industrial da região sudeste perde o distrito do Pari e incorpora o distrito 
do Sacomã (MOREIRA; ALVES; CHAKARIAN, 2006, p. 11). 

 

Neste intervalo temporal, os dados apontam para uma relativa manutenção da produtividade, assim 

como um aumento das unidades na direção dos distritos mais periféricos da cidade de São Paulo. A 

comparação dos mapas (3 e 4) evidencia na região dos seis distritos pesquisados (Pari, Brás, 

Cambuci, Móoca, Ipiranga e V. Prudente) esta manutenção relativa das unidades malgrado a 

fragmentação definida pela tendência ao fechamento de unidades nas áreas mais afastadas da linha 
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férrea. O perímetro da mancha cinza no período pesquisado (1996-2001) ao longo da orla ferroviária da 

antiga Santos-Jundiaí englobava, em 2001, o distrito do Sacomã, porém se reduz nas partes mais 

periféricas dos distritos como Móoca, Ipiranga e Cambuci, assim como registra-se uma redução mais 

relevante do número de Unidades Locais - ULs - nos distritos mais centrais como Brás e Pari.  

 

  



 

 

MAPA
que R

 

 

MAPA
que R

A 1 - Aglom
R$ 5 e R$ 10

A 2 - Aglom
R$ 5 e R$ 10

erações de 
0 milhões, re

erações de 
0 milhões, re

 indústrias d
espectivame

 indústrias d
espectivame

109 

de médio e g
ente) em 199

de médio e g
ente) em 200

grande porte
96 

grande porte
01 

e (Valor Adic

e (Valor Adic

cionado - VA

 

cionado - VA

 

A maior do 

A maior do 



 

110 

 

Especificamente em um estudo focado na região da Operação Urbana Diagonal Sul67 foram extraídas 

uma série de informações atuais a respeito das perdas de instalações industriais nos distritos incluídos 

nesta delimitação. O distrito do Brás foi o que mais perdeu unidades industriais (74 Unidades Locais), 

no período entre 1996 e 2001, e número de empregados (diminuição de 6.600 em termos de pessoal 

ocupado). Em seguida, os distritos que mais sofreram perdas de unidades industriais e ocupações, 

foram os distritos da Móoca, Pari e Ipiranga. Seguindo tendência contrária, o distrito de Vila Prudente 

registrou um aumento da atividade industrial com mais 31 unidades locais (ULs) e mais de 2479 

pessoas ocupadas (POs) no mesmo período. Especificamente, nos distritos do Ipiranga e Móoca, as 

maiores perdas de instalações industriais coincidiram com áreas onde o zoneamento (2002) previa o 

uso misto em localizações distantes do eixo ferroviário e da Av. dos Estados (MENEGON, 2008)68. 

Verificamos que a maior intensidade de transformação nas diferentes micro-zonas está 
também associada aos aspectos de uso e ocupação do solo. As áreas de maior intensidade 
de transformação estão localizadas nas regiões com predominância de uso comercial, como 
nos distritos do Brás e Pari e nas áreas próximas aos usos residenciais verticais, como nos 
distritos da Mooca e Ipiranga. As áreas com uso predominantemente industrial onde incidia 
na época a legislação de uso do solo industrial (Z6) tiveram menores perdas (MENEGON, 
2008). 

 

De qualquer forma restam carências e perguntas sobre a efetivação e a espacialização do desuso das 

instalações industriais ou a verificação da substituição com usos provisórios. Tal fato representa 

assunto em aberto devido à falta de um cadastramento mais detalhado das atividades industriais e falta 

de controle municipal no encerramento das atividades industriais, que possibilitaria um olhar adequado 

ao fenômeno em um tecido consolidado servido de infraestrutura caracterizada por uma paisagem 

urbana singular, onde, ao mesmo tempo, o setor privado está investindo desde o final da década de 

1990. 

O resgate destas considerações justifica a realização de um levantamento de campo sobre o uso do 

solo, bem como a verificação da efetiva obsolescência industrial, por meio do cruzamento dos dados 

coletados e aqueles relativos ao cadastramento do Governo do Estado SIPOL (1970) e da Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente como apresentado no item quatro. 

 

  
                                                            
67 Operação Urbana Diagonal Sul foi demarcada no Plano Diretor Estratégico de São Paulo em 2002 e continua em estudo 
pela Prefeitura com o nome de Móoca Vila Carioca. 
 
68 As informações provêm de Dados da Indústria PAEP/SEADE 1996 e 2001, elaborados na dissertação de mestrado de 
Menegon (2008). Em anexo, tabela de dados sobre as alterações de (UL) e (PO) entre 1996-2001. 



 

 

  
111 

 



 

112 

 

4 OS DISTRITOS AO LONGO DA ANTIGA LINHA FÉRREA SANTOS-JUNDIAÍ – 
CARACTERÍSTICAS E TRANSFORMAÇÕES URBANAS 
 
 
No que se refere especificamente ao escopo desta seção, visa-se buscar elementos para detectar 

características socioeconômicas e físicas territoriais, assim como reconhecer dinâmicas e levantar 

questões que fomentem um quadro analítico para a leitura crítica da região urbana limitada pelos 

distritos do Cambuci, Brás, Pari, Móoca, Ipiranga e Vila Prudente.   

Para este fim apresenta-se a análise quantitativa e qualitativa da (re)produção das áreas industriais em 

obsolescência, resultante da pesquisa de campo realizada em 2010. O levantamento objetiva o 

reconhecimento qualificado do uso e ocupação do solo após oito anos de aprovação do Plano Diretor 

Estratégico - PDE 2002. 

Ao longo do ano de 2010, a mídia, especificamente os cotidianos da cidade de São Paulo (Folha de 

São Paulo e Estado de São Paulo), relatava por meio de artigos a presença de grandes oportunidades 

para a cidade focadas nas áreas industriais em obsolescência. 

Seguem alguns exemplos de títulos de matérias coletados a respeito do assunto: 

“Galpões: estoques de oportunidades. Área industrial migra da capital e deixa para trás grandes 

edificações sem uso que despertam o interesse do mercado imobiliário, em luta contra a falta de 

terrenos” (O Estado de São Paulo, 14/11/2010, Classificados). A expressão reurbanização é utilizada 

para as áreas da Móoca (O Estado de São Paulo, 15/09/2010), apresentadas como nova rota para o 

crescimento (O Estado de São Paulo, 30/04/2010). 

Apresentam-se sinteticamente, nas matérias citadas, hipotéticas propostas do poder público municipal 

em conjunto com o setor imobiliário para requalificar áreas degradas e identificadas como áreas vazias 

em decorrência do ‘abandono industrial’. A expressão “terras urbanas para serem ocupadas”69 

pressupunha que estas áreas deveriam estar completamente livres, sem edificações, sem restrições de 

intervenções, quase como se não estivessem inseridas em um tecido urbano preexistente, consolidado, 

cuja ocupação refere-se ao período do final do século XIX até a primeira metade do século XX.  

As oportunidades apontadas nas matérias seriam destinadas para quem? Quais são os agentes 

protagonistas desta reestruturação, efetiva ou somente aparente? Quais os beneficiários efetivos 

destas novas ocupações e quais os promotores da proposta de requalificação urbana? E, ainda, quais 

as modalidades de intervenções para a transformação da área? A carência de um debate aberto entre 

                                                            
69 O ESTADO DE SÃO PAULO. Êxodo industrial abre novas áreas. Caderno classificados. 14 nov. 2010.  p. 4. 
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os diversos atores da sociedade civil, públicos e privados, como universidades, administrações locais, 

associações de moradores, proprietários, entre outros, não auxiliaram os questionamentos necessários 

sobre as áreas industriais obsoletas.  

Definiu-se, para fins desta análise, um recorte temporal de dez anos, entre 2000 e 2010, marcados pela 

aprovação do Plano Diretor Estratégico – PDE 2002, do Município de São Paulo. No final deste 

intervalo foi realizado o levantamento de campo de uso e ocupação do solo (2010). 

O fio condutor da investigação é a busca de evidências (qualitativas e quantitativas) de que esta região, 

com as suas peculiaridades físicas territoriais e as manifestações de ocupação do solo e 

obsolescência, representa uma ‘reserva’ de terra com um caráter predominantemente urbano, baseado 

no conceito de fruição coletiva conforme as hipótese apresentadas no item 1.  

A metodologia de pesquisa de dados foi definida a partir de três diferentes etapas analíticas, assim 

definidas: 

1) A primeira etapa está centrada na coleta e interpretação de dados secundários relativas às 

informações de órgãos municipais (Secretarias Municipais de Finanças, de Habitação, etc.) e 

do IBGE, no período anterior ao PDE 2002 e posterior até 2010). 

Com o objetivo de qualificar as características socioeconômicas dos distritos, foram 

especificados os perfis de renda dos moradores por meio das dinâmicas demográficas 

registradas nos últimos dois censos. Isso promoveu uma fotografia dos usuários dos bairros 

em paralelo à identificação das perdas de uso tradicionais e substituições de outros, mediante 

a análise dos dados da Secretaria Municipal das Financias/PMSP – TPCL (Tributo Predial de 

Conservação e Limpeza). Destaca-se, nesta parte da investigação, a análise da morfologia 

fundiária dos distritos industriais de modo à detectar as singularidades do tecido urbano e 

social tradicional em relação as mais recentes transformações da cidade de São Paulo. 

2) Na segunda etapa, a metodológica adotada tem como finalidade evidenciar as formas de 

(re)produção do espaço urbano na lógica dos agentes público (Estado) e privado (setor 

imobiliário), que atuam diretamente ou indiretamente no território. Neste caso, a intervenção 

pública é representada pelos conteúdos do Plano Diretor de São Paulo e da Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei M. 13.885 de 2004), ainda vigente, que 

regulamenta e identifica instrumentos urbanísticos específicos de intervenção, assim como 

pelas propostas de órgãos do poder municipal, cuja presença no território de pesquisa diz 

respeito às especificidades das áreas industriais em obsolescência. As formas de intervenção 
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do setor privado são detectadas por meio de investimentos imobiliários (Empresa Brasileira de 

Estudos de Patrimônio Ltda. - EMBRAESP) realizados nestes distritos. Especificamente, foram 

identificados os empreendimentos residenciais caracterizados pelos padrões e valores de suas 

unidades habitacionais.  

3) A terceira etapa objetiva identificar e analisar as transformações ocorridas após a Lei Municipal 

de 2004 verificando, por meio de uma leitura do território, as alterações de uso do solo, 

especificamente nas áreas que tiveram o zoneamento alterado. Neste caso, as zonas 

industriais alteradas por zonas mistas ou ZEIS 3 passaram por mudanças de uso mais rápidas 

do que aquelas porções urbanas que permaneceram como zonas predominantemente 

industriais ZPI (antigas Z6). Os dados coletados alimentam diretamente a discussão sobre se 

estas áreas específicas continuam com o uso industrial, e sobre qual a proporção de 

obsolescência ainda registrada. Ao mesmo tempo permite analisar, após a alteração na 

regulamentação urbanística promovida diretamente pelo poder público, os impactos na 

(re)produção do espaço. 

Sabe-se que na região industrial da orla ferroviária, as “rugosidades” (SANTOS, 2005) no território, 

após processo de reestruturação produtiva, apresentam na especificidade paulistana diversidade 

tipológicas de edificações, de ocupação de uso, de obsolescência e consequentemente diferentes 

potencialidades para reconversão urbana.  

Ao catalogar a heterogeneidade das manifestações da hegemonia do capital industrial no território, do 

ponto de vista da marca fundiária e do uso do solo, a análise permite que seja identificada uma 

paisagem industrial reconhecível como único sistema, com características morfológicas, assim como de 

edificações, gabarito e volumetrias comuns.  

Se por um lado, este cenário urbano é a expressão da produção da obsolescência endêmica do 

processo da acumulação de riqueza, por outro, as formas atuais de transformação por substituição das 

edificações e alteração do uso, representam a reafirmação de novas modalidades de acumulação do 

capital financeiro na (re)produção do espaço urbano.  

A escolha de realizar o levantamento in loco – lote a lote – permite representar e qualificar a 

complexidade deste cenário urbano, e ao mesmo tempo destacar potencialidades e restrições 

territoriais no contexto de uma reserva de terra em rápida transformação. Neste sentido busca-se a 

compreensão da lógica de intervenção no espaço urbano, promovida de forma direta pelo setor privado 

e respaldada pelo planejamento do Estado ou por sua ausência de propostas. 
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Apresentam-se, por intermédio de um procedimento indutivo, as evidências quantitativas e qualitativas 

válidas para as áreas industriais neste recorte territorial da metrópole que objetivam reconhecê-las 

enquanto ‘reserva (de terra) urbana, com atribuição de um valor urbano’. Como anteriormente 

formulado, a apropriação desta reserva pelo poder público, mediante aplicação de instrumentos 

urbanísticos adequados, em muitos casos já vigentes, deveria ser prioridade para uma atuação 

propositiva de reconversão urbana das antigas áreas indústrias.   

 

4.1 Identificação das características socioeconômicas e territoriais dos distritos  
 

Na cidade de São Paulo, a região da pesquisa é delimitada pelos distritos do Cambuci, Pari, Brás, 

Móoca, Ipiranga e Vila Prudente, lindeiros à orla ferroviária da linha 10 da CPTM (Companhia 

Paulistana de Transporte Metropolitano), com extensão (do centro até o limite municipal) de 8,8 Km, 

ligando, de um lado, o município de São Paulo com o município de São Caetano e Santo André, e do 

outro, com o interior do estado. Esta porção da cidade define uma área de 38,4 Km² que representa 

2,6% do território municipal conforme descrito na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Áreas dos distritos        

SUB PREFEITURAS  Área Km² DISTRITOS  Área Km²  

Sub Sé 2.620 Cambuci  390 

Sub Móoca 3.520 Brás 350 

 Pari  290 

 Móoca 770 

Sub Ipiranga  3.750 Ipiranga  1.050 

Sub V. Prudente/ Sapopemba 3.330 Vila Prudente  990 

TOT  132,2  38,4 

MSP  1509   

Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC; IBGE; Fundação Seade 2000. 

 

  



 

 

MAPA

 

 
Fonte:
 

 

A 3 - Delimit

: Google map E

tação dos D

Elaborado pela 

Distritos  

autora 

 

116 

 



 

117 

 

Sob os aspectos tipológicos e morfológicos do tecido urbano, a ocupação destes distritos foi resultante 

de processos e dinâmicas peculiares a cada um deles, apesar de que é possível reconhecer um 

denominador comum em termos de localização ao longo de linha férrea e da presença da marca 

transformadora da industrialização, que afetou todos estes distritos em épocas distintas e com 

intensidades variadas. Define-se, então, que os seis distritos representam uma região urbana 

consolidada em termos de infraestrutura e de presença de serviços públicos como educação, saúde e 

lazer, além do transporte público. 

Uma leitura urbana mais abrangente reúne estes distritos vinculando-os à barreira dos trilhos, que, 

coadjuvantes na logística industrial das primeiras décadas do século XX, representaram um entrave 

urbano de comunicação entre eles, e ainda compromete suas conexões. A malha viária existente 

estruturou-se de forma secundária em relação à relevância da linha férrea, o que significou uma 

infraestrutura inadequada às transformações posteriores na distribuição das mercadorias e dos 

insumos industriais (mediante caminhões), assim como as intensificações de trânsito de automóveis, 

restringindo as possibilidades de reestruturação destas ‘partes’ isoladas da cidade. Os trilhos, a 

estrutura fundiária, a malha viária, as indústrias ativas e obsoletas, os depósitos, as vilas de operários, 

e as residências, juntamente com as antigas e as atuais relações urbanas e sociais, agregam e 

definem uma paisagem urbana reconhecível e comum a estes seis distritos.  

Com o objetivo de investigar e qualificar os distritos no âmbito metropolitano apresenta-se uma análise 

econômica-social e morfológica urbana, em uma primeira fotografia macro desta região. 

 

4.1.1 Características socioeconômicas e demográficas dos distritos  
 

Se nas décadas anteriores ao ano de 2000 registrava-se um fenômeno de diminuição da população e 

um esvaziamento dos distritos localizados na região identificada como central70, esta tendência foi 

alterada na comparação demográfica recente entre o Censo de 2000 e 2010. De fato houve em todos 

os distritos apresentados nesta pesquisa um aumento populacional registrado pelo Censo de 2010 

(Tabela 5). 

 

 

                                                            
70 Em 2000, vários estudos e programas de intervenções municipais delimitaram 13 distritos como região central: Barra 
Funda, Bela Vista, Belém, Bom Retiro, Brás, Cambuci, Consolação, Liberdade, Móoca, Pari, República, Santa Cecília e Sé. 
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Tabela 5 – População residente Censos IBGE e Taxa de Crescimento 

Distrito Ano 1980 
Taxa 
TGCA 

1990-1980 
Ano 1990 

Taxa 
TGCA 

2000-1990 
Ano 2000 

Taxa 
TGCA. 

2010-2000 
Ano 2010 

Cambuci 44.851 -1,7 37.069 -3,0 28.717 2,5 36.948 

Brás 38.630 -1,3 33.536 -3,0 25.158 1,5 29.265 

Pari 26.968 -2,0 21.299 -4,0 14.824 1,5 17.299 

Móoca 84.583 -1,5 71.999 -1,5 63.280 1,8 75.724 

Ipiranga 117.588 -1,3 101.533 -0,3 98.863 0,8 106.865 

Vila Prudente 124.777 -0,8 114.297 -1,3 102.104 0,2 104.242 

MSP 8.493.226 1,2 9.646.185 0,9 10.434.252 0,8 11.253.503 

Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010. Taxa geométrica de crescimento anual TGCA 

 

Os distritos do Cambuci, Brás, Pari e Móoca, inseridos na delimitação de região central, nas décadas 

anteriores ao ano de 2000 (entre 1980 e 2000), registravam uma taxa de crescimento negativa, 

conforme Tabela 5, diferentemente da taxa do mesmo município de São Paulo com crescimento nos 

períodos entre 1980-1990 e 1991-2000, representado por taxas médias (Taxa geométrica de 

crescimento anual TGCA % a.a.) de 1,15% e 0,91%, respectivamente, apresentando então um ligeiro 

declínio.  

Estes dados, se comparados com os relativos à outros municípios lindeiros a São Paulo, como Santana 

de Parnaíba, que registrava no mesmo intervalo temporal, taxas de crescimento de 12,71% e 8,11%, 

evidenciam um contraste substancial na dinâmica de crescimento populacional, mais intenso nas 

regiões dos municípios periféricos e em decréscimo nos distritos centrais do MSP. A mesma 

contraposição era identificada entre os distritos periféricos e centrais do mesmo município paulistano. 

Por exemplo, entre os anos de 1980 e 2000 o distrito do Pari perdeu 46% da população residente, 

passando de 26.968 a 14.824 habitantes, assim como o distrito da Móoca que perdeu 39% da 

população.  

  



 

119 

 

Tabela 6 – Densidade demográfica – habitantes/Km2  

Anos 1990 2000 2010 

Distrito ha/km² ha/km² ha/km² 

Cambuci 9.505 7.363 9.474 

Brás 9.582 7.188 8.361 

Pari 7.344 5.112 5.965 

Móoca 9.350 8.218 9.834 

Ipiranga 9.670 9.416 10.178 

Vila Prudente 11.545 10.314 10.529 

MSP  6.392 6.915 7.458 

 Fonte: IBGE, Censos 1990, 2000 e 2010. 
 
Esta tendência, característica desta década (1990- 2000), mediante análise e pesquisas, relacionou a 

diminuição demográfica dos distritos centrais do MSP ao fenômeno de ociosidade ou subutilização dos 

imóveis residenciais na região central. Configurou-se uma dinâmica contraditória em que porções mais 

qualificadas da metrópole perdiam população residente (presença de infraestrutura e equipamentos 

urbanos) e contavam com centenas de milhares de imóveis vagos e terrenos ociosos. Em alguns 

distritos centrais da capital, como Barra Funda e Belém, existiam em 2004, respectivamente, 55,87 ha 

e 39,17 ha de terrenos vazios71 e nos distritos da Sé e República somente existiam aproximadamente 

45 mil unidades residenciais vagas72. 

Estes dados apontavam claramente para um fenômeno contraditório marcante da atual metrópole: 

Uma metrópole espraiada e dispersa significa maior tempo de deslocamento de seus 
habitantes, maior tráfego de veículos e maior movimento pendular entre o local de moradia e 
o local de trabalho. Produz-se nessa metrópole uma irracionalidade que cobra do capital 
maior dispêndio de tempo com a locomoção pela cidade, com a possibilidade de se 
multiplicarem os acidentes de transito e de se aumentarem o ambiente carregado de 
poluentes (LENCIONI, 2008). 

 

Outro elemento de ‘irracionalidade’ que se soma ao anterior, é a condição de precariedade desta 

população que vive as margens físicas e sociais desta metrópole, cujas áreas centrais apresentam uma 

taxa considerável de ociosidade apesar das vantagens da presença de infraestrutura, emprego e 

serviços urbanos. Além destes elementos de irracionalidade territorial e social, sempre crescentes, é 

                                                            
71 Secretaria Municipal de Planejamento da PMSP – SEMPLA /TPCL 2004.  
 
72 Plano Diretor Estratégico. Cartilha de Formação, Gabinete vereador Bonduki. 2. ed. rev. São Paulo: CAIXA.  
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importante apontar a deseconomia destes fenômenos urbanos que determinam sempre mais 

investimentos públicos em políticas urbanas, necessários para compensar estas discrepâncias. 

O aumento demográfico, no intervalo mais recente de 2000-2010, apresenta especificamente para os 

distritos da pesquisa uma inversão generalizada na perda de população, destacando o aumento dos 

distritos mais centrais do Cambuci, Brás e Pari. Este três exemplos superaram um declínio demográfico 

(1990-2000) com taxas de –2.8%, –3.4% e –3.95%, respectivamente, e registraram no último intervalo 

entre os anos de 2000 e 2010 uma elevação de taxas de 2,55%, 1,52% e 1,56%, respectivamente, 

para o crescimento populacional.  

A tendência apresentada ainda não significa a recuperação da perda demográfica revelada entre os 

anos de 1980 e 1990, mas aponta uma tendência que necessita ser analisada em comparação 

primeiramente com os dados do município. Verifica-se que o Município continua a crescer, apesar de 

apresentar taxas menores a cada década: 1,2 a.a entre 1980 e 1990; 0,9 a.a. entre 1990 e 2000 e 0,8 

a.a. entre 2000 e 2010.  

Já os distritos em estudo, que entre 1980 e 2000 perderam população de forma significativa, inverteram 

a tendência e apresentaram taxas de crescimento anuais acima da média do Município. 

Uma segunda análise relaciona o fenômeno de retomada do crescimento demográfico com a nova 

produção privada e pública residencial nos distritos interessados, assim como a possível dinâmica de 

ocupação dos terrenos vazios, anteriormente destacada, de forma que possa apontar novas tendências 

em andamento. Vale registrar que o distrito mais populoso, conforme dados de 2010, é o do Ipiranga 

seguido pelo de Vila Prudente que respectivamente representam os distritos com dimensão territorial 

maior (1.040 ha e 990 ha). Ao contrário, o distrito com menor população recenseada é o do Cambuci, 

que ao mesmo tempo é um dos distritos com menor extensão (Pari, 290 ha, Brás, 350 ha e o distrito do 

Cambuci com 390 ha) conforme dados do Censo de 2010. Entre os seis distritos destaca-se o 

Cambuci, com o maior aumento populacional entre 2000 e 2010, com crescimento de residentes na 

ordem de 28,66%.   

Complementando o quadro relativo aos seis distritos, analisam-se os dados de renda entre os Censos 

de 2000 e 2010. A comparação determinou a escolha dos dados relativos à distribuição dos 

responsáveis pelo domicílio por faixas de renda nos distritos, pois a uniformidade de faixas de renda 

entre os dois censos73 possibilita detectar aspectos interessantes para a área da pesquisa. Vale 

                                                            
73 Não foi possível compatibilizar os dados relativos à distribuição dos domicílios por faixa de renda familiar de acordo com 
cada distrito, pois os agrupamentos de renda relativos aos dois anos (2000 e 2010) não mantinham os mesmos intervalos 
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destacar que apesar da uniformidade entre os anos de 2000 e 2010 do agrupamento das faixas de 

renda, o salário mínimo (s.m.) teve relevantes alterações: em 2000 era calculado na ordem de R$ 

151,00 e passou em 2010 para o valor de R$ 510,00; isso deve ser avaliado considerando a inflação 

ocorrida na década e o efetivo poder aquisitivo do salário mínimo.  

Se por um lado, o aumento do salário mínimo foi avaliado em 75,90% acima da inflação registrada na 

década (92,01% entre 2000-2010, conforme IPCA - Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo do 

IBGE74), por outro, é necessário ponderar que para muitas categorias de trabalhadores a alteração do 

salário mínimo não condiciona automaticamente o aumento de renda, em especial aqueles que vivem 

do trabalho informal, e tal fato ocorre de forma mais evidente para as categorias de trabalhadores que 

ganham um salário mínimo.  

O aumento em valor absoluto do salário mínimo acima da inflação, por sua vez, traz consequências 

importantes de serem apontadas. Um salário mínimo em 2010 equivale a quase 3,3 salários mínimos 

de 2000, em função de aumento nominal de 238%. Seriam necessários estudos mais aprofundados 

para entender se houve repasse real do valor para o trabalhador, se houve aumento do poder de 

compra ou se afinal, se não houve esse repasse e os assalariados estão sendo enquadrados em outra 

faixa de renda inferior a que estavam em 2000.  

No entanto, apesar das dúvidas e advertências sobre a utilização dos dados do IBGE os dados de 

renda de 2000 e 2010 permitem apontar alterações gerais das condições socioeconômicas dos 

moradores dos distritos. 

  

                                                                                                                                                                                          
de renda. Informação disponibilizada pelo serviço de atendimento do IBGE 2013. De qualquer forma, os dados referentes à 
renda familiar foram utilizados para confirmar as tendências identificadas com as informações da distribuição dos 
responsáveis pelo domicílio por faixa de renda nos distritos (IBGE). 
 
74 Calculado pelo site: <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice>. 
2011. 
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Tabela 7 - Distribuição dos responsáveis pelo domicílio*, por faixas de renda, 2000 

Distritos 
Faixas de Renda (em Salários Mínimos) porcentagem 

Menos de 2 
SM 

Mais de  
2 a 5 SM 

Mais de 5 
a 10 SM 

Mais de 10 a 
15 SM 

Mais de 15 
a 20 SM 

Mais de  
20 SM 

Cambuci 11,45 24,23 27,52 10,93 9,11 10,94 

Brás 15,13 30,02 27,21 9,83 7,03 6,26 

Pari 13,93 29,51 27,22 9,10 7,19 7,28 

Móoca 9,70 20,22 24,72 11,06 10,50 18,66 

Ipiranga 13,30 27,72 24,17 9,01 7,32 11,48 

Vila Prudente 16,84 29,46 23,43 7,82 6,41 8,30 

MSP 17,88 29,68 20,95 6,43 5,19 9,44 

Fonte: IBGE Censo 2000. 
Nota: *Excluindo os domicílios cuja espécie é do tipo coletivo.  
Salário mínimo de referência é de R$ 151,00. 
 
Tabela 8 - Distribuição dos responsáveis pelo domicílio, por faixas de renda, 2010 

Distritos 
Faixas de Renda (em Salários Mínimos) porcentagem 

Menos de 2 
SM 

Mais de 2 a 
5 SM 

Mais de 5 
a 10 SM 

Mais de 10 a 
15 SM 

Mais de 15 
a 20 SM 

Mais de  
20 SM 

Cambuci 25,70 28,82 20,91 5,11 4,83 3,46 

Brás 39,87 32,86 12,54 2,25 1,19 0,46 

Pari 45,47 26,35 10,58 1,73 1,96 1,15 

Mooca 20,54 28,94 22,91 5,89 5,77 4,21 

Ipiranga 29,02 27,24 17,06 5,02 4,57 3,51 

Vila Prudente 35,43 27,91 13,85 3,00 2,81 1,91 
MSP 40,13 24,34 11,26 2,83 2,70 2,77 

Fonte: IBGE Censo 2010. 
Nota: *Excluindo os domicílios cuja espécie é do tipo coletivo.  
Salário mínimo de referência é de R$ 510,00. 
 
Em uma primeira análise apresentam-se algumas considerações gerais em relação à organização dos 

dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nas Tabelas 7 e 8, que sintetizam a 

distribuição dos responsáveis pelo domicílio organizada por faixa de renda, nos distritos pesquisados 

nos anos de 2000 e 2010. As faixas de renda são agrupadas em intervalos de 5 salários mínimos, com 

exceção do último intervalo que separa os responsáveis pelo domicílio com renda maior de 20 s.m., 

sem limite superior, e dos primeiros dois intervalos que são desmembrados entre rendas menores de 2 

s.m. e entre 2 a 5 s.m..  

As porcentagens, referentes aos dois intervalos de renda inferiores somadas, representam um grupo 

relevante para estas análises, ou seja, os responsáveis pelo domicílio com renda de 0 até 5 salários 

mínimos. Esta faixa de renda, apesar de ser exclusiva do responsável pelo domicílio e não representar 

a renda familiar, é enquadrada pelas políticas habitacionais do país como sendo de baixa renda. Indica 
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a população com maior dificuldade de acessar financiamentos públicos e moradia no mercado formal. 

A faixa de até 3 salários mínimos é indicativa de um grupo de moradores com maiores dificuldades 

socioeconômicas, em geral com trabalho precário ou irregular entre os quais, por exemplo, encontram-

se os moradores de cortiços e de habitações precárias.  

Conforme Censo do IBGE de 2000 (Tabela 7), o distrito do Cambuci, que pertence à Subprefeitura da 

Sé, concentra, no intervalo de renda entre 5 e 10 s.m., a maior porcentagem (27,52%) entre os distritos 

responsáveis pelos domicílios, e a mesma porcentagem é a maior também em relação a distribuição 

dentro do mesmo distrito. A porcentagem bem mais significativa é representada por 35,68% de 

responsáveis pelo domicílio sem renda até 5 s.m. (de 0 até R$ 755,00). Os distritos do Brás e Pari, que 

pertencem à Subprefeitura da Móoca, incluídos na região central, registram porcentagem de 

distribuição de responsáveis pelo domicílio similares aos outros distritos (27,21% e 27,22%) com 

rendas entre 5 e 10 s.m., mas as porcentagens aumentam consideravelmente quando avalia-se a 

distribuição nos intervalos de 0 até 5 s.m., respectivamente. No Brás os valores chegam a 45,1% e no 

Pari a 43,44%. Neste quadro de avaliação da distribuição dos responsáveis pelo domicílio por faixa de 

renda mais baixa, destaca-se, por um lado, o distrito de Vila Prudente que concentra 46,3% (entre 0 e 5 

s.m.), e registra para a faixa superior, de 5 até 10 s.m., a porcentagem de 23,43% dos responsáveis 

pelo domicílio, a mais baixa entre os distritos; e do outro, o distrito da Móoca que ao contrário 

apresenta a menor porcentagem dos seis distritos - de 29,92% relativa ao intervalo de renda de 0 até 5 

s.m., e registra a porcentagem de 24,72% de responsáveis pelo domicílio com renda superior, entre 5 e 

10 s.m..   

Esta tendência de polaridade entre os distritos é confirmada também na avaliação das porcentagens 

dos responsáveis com renda menor de 2 salários mínimos, que identificam as condições de alta 

precariedade econômica: o distrito de Vila Prudente concentra o maior valor, igual a 16,84%, e o distrito 

da Móoca registra o menor valor, com 9,70% dos responsáveis pelo domicílio. Com relação à mesma 

faixa de renda, é importante apontar para os valores dos distritos restantes, como é o caso do Brás 

com 15,13%, e em seguida do distrito do Pari que se mantém similar com a porcentagem de 13,93%. 

Igualmente, na mesma ordem, o distrito do Ipiranga registra neste menor intervalo a porcentagem de 

13,30%, seguido pelo distrito do Cambuci com 11,45% de responsáveis pelo domicílio. O cenário 

define quatro dos seis distritos com valores maiores a 13% de responsáveis pelo domicílio com renda 

menor de 2 salários mínimos, correspondente à renda máxima de R$ 302,00.  
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Na complementação da análise dos dados, a avaliação das porcentagens nos últimos três intervalos de 

maior renda, superior a 10 s.m., incluindo também renda superior a 20 s.m., evidencia-se a mesma 

polaridade entre dois distritos: Vila Prudente soma para os três intervalos o menor valor entre os 

distritos, igual a 22,53% dos responsáveis pelo domicílio - valor que não alcança o registrado pelo 

distrito na faixa de renda entre 5 e 10 s.m. (23,43%); o distrito da Móoca soma para os três intervalos 

superiores de renda a porcentagem mais alta entre os distritos - 40,23% de responsáveis pelo 

domicílio.  

Apresenta-se para os seis distritos um panorama socioeconômico baseado na análise da renda 

referente ao responsável pelo domicílio (IBGE 2000) - confirmada pelos dados relativos à renda familiar 

em 2000 (no Anexo I) - que evidencia uma distribuição homogênea de valores registrados para a faixa 

central de renda, entre 5 s.m. até 10 s.m. com porcentagens que oscilam entre 27% e 23%.  O quadro 

socioeconômico, caracterizado por rendas entre 0 e 5 s.m. é marcado por porcentagens elevadas de 

responsáveis pelo domicílio, em condições de precariedade para cinco dos seis distritos (por exemplo 

V. Prudente 46%).  No caso da Mooca, nota-se especialmente que, as faixas de renda mais altas (três 

últimos intervalo superiores) representam cerca de 40% do total dos chefes de domicílio, percentual 

esse muito superior ao dos responsáveis que se encontravam nas faixas inferiores de até 5 s.m. 

(29,9%). 

É importante notar ainda, que em quase todos os distritos, exceto Brás, havia em 2000 percentuais 

significativos, acima da média do Município, de população com alta renda (acima de 10 s.m.) 

mostrando que existia um “mix“ de renda que varia de distrito para distrito. 

Como foi que este quadro foi alterado no último Censo 2010? Após as considerações preliminares já 

colocadas sobre a variação do salário mínimo acima da inflação, sobre a dificuldade de analisar o 

quanto esse aumento impactou no poder de compra, já que houve também um efetivo aumento do 

custo de vida na cidade de São Paulo, e das dificuldades de se fazer a relação direta entre as duas 

décadas, é possível apontar alguns elementos. 

Mediante análise dos dados do Censo do IBGE de 2010, detecta-se que as porcentagens referentes à 

faixa de renda de 5 até 10 s.m. da distribuição dos responsáveis pelo domicílio nos distritos não são tão 

homogêneas como no ano de 2000. Ao contrário, destaca-se o valor mais alto para o distrito da Móoca 

que concentra 22,91% dos responsáveis pelo domicílio nesta faixa de renda, e o valor mais baixo, 

menor que a metade, com 10,98% no distrito do Pari; os outros distritos oscilam neste renque de 
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porcentagens tendo como correspondente municipal a porcentagem igual a 11,26%, sendo esta a mais 

próxima ao valor mais baixo.  

A faixa de renda entre 5 e 10 s.m., calculada em reais em 2010, corresponde de R$ 2.550,00 a R$ 

5.100,00, caracterizando uma classe média que em 2000 corresponderia ao intervalo de valores de R$ 

755,00 a R$ 1.510,00. Os valores em reais diferem muito em termos absolutos na mudança de uma 

década, mas destaca-se que em 2000 as porcentagens mostravam-se similares nesta mesma faixa nos 

seis distritos, na ordem de valores entre 27% e 23%, tendo como referencial municipal a porcentagem 

de responsáveis em 21%, mantendo então um quadro homogêneo e coerente. Esta mesma faixa de 

renda, na mudança de uma década, registra alterações relevantes de duas formas: uma macro, pois a 

porcentagem de responsáveis pelo domicílio no município é reduzida pela metade, passando de 21% 

em 2000 para 11% em 2010, e mais detalhadamente nos distritos em questão os valores oscilam com 

diferenças de 12% entre os picos, apresentando um cenário de grandes contrastes entre, por exemplo, 

o caso do Pari e da Móoca.  

É importante acrescentar para análise os dados relativos à distribuição dos domicílios por faixa de 

renda familiar do mesmo ano, interpretando melhor estas desigualdades (Censo 2010), pois a faixa de 

renda familiar é a mesma (de 5 até 10 s.m). Neste caso a porcentagem identifica a distribuição dos 

domicílios por faixa de renda familiar, e no caso anterior a porcentagem do responsável pelo domicílio 

por faixa de renda, então consequentemente os valores podem ser relacionados.  

A polaridade anteriormente identificada entre o distrito da Móoca e do Pari se mantém na análise da 

distribuição dos domicílios com renda familiar entre 5 e 10 s.m., mas a diferença é reduzida:  27,74%  

para a Móoca e 23,16% dos domicílios com a mesma renda familiar no Pari. Retomando os dados 

organizados na Tabela 8 (2010), outro destaque é representado pelas porcentagens somadas dos dois 

intervalos inferiores de renda entre 0 e 2 s.m. e de 2 até 5 s.m. Para todos os distritos o resultado da 

soma das porcentagens é igual, ou, na maioria dos casos, supera 50% dos responsáveis pelo domicílio 

neste intervalo de renda (os valores em reais se expressam de 0 até R$ 2.550,00). A porcentagem 

maior é calculada no distrito do Brás com 73%, seguida pelo distrito do Pari com 72%, e a menor se 

mantém relativa ao distrito da Móoca, com valor próximo a metade, ou seja, 49,48%, seguido pelo 

distrito do Ipiranga com porcentagem igual a 56,26%.  

Tentando completar estes dados com aqueles referentes à renda familiar (distribuição dos domicílios 

por faixa de renda familiar) da mesma forma observa-se uma concentração muito próxima aos 50% de 
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domicílios com renda familiar entre 0 e 5 s.m., mantendo o distrito da Móoca com as porcentagens 

mais baixas, ao redor de 40%.  

Novamente, é preciso olhar esses dados com cautela. O que significa a grande concentração de 

população nas faixas inferiores do espectro de renda? No caso de Parí e Brás acima da média do 

Município? Pode-se dizer, ao contrário do que se apregoa, de que a população empobreceu e temos 

mais pessoas morando em SP e nos distritos em estudo enquadradas nas faixas de renda mais baixa? 

È possível dizer que ocorreu um deslocamento das rendas da população para as faixas mais baixas, e 

concluir que houve um aumento de domicílios cuja renda do responsável levou à redução das entradas 

e das possibilidades econômicas das famílias? 

Continuando na análise, o cenário socioeconômico de 2010, caracterizado até este ponto, se agrava 

(de acordo com o presente trabalho) quando são detalhadas as porcentagens no intervalo de renda 

mais baixo, entre 0 a 2 s.m., pois nesta faixa a maioria dos distritos concentra os valores mais altos da 

somatória elaborada anteriormente: o distrito do Pari registra 45 % dos responsáveis pelo domicílio, por 

volta da metade dos responsáveis totais com renda entre 0 e R$ 1.020,00 R$ (de 0 até 2 s.m.); o 

distrito do Brás e de Vila Prudente registram porcentagens de 38,87% e 35,43%, respectivamente; e o 

distrito da Móoca apesar do seu perfil caracterizado por menores porcentagens para as faixas de renda 

mais baixas, registra um valor igual a 20,59% dos responsáveis pelo domicílio com renda neste 

intervalo; o distrito do Ipiranga com 29,02% e o Cambuci com 25,70%. 

Sem dúvida as porcentagens registradas em 2010 para este intervalo menor de renda tiveram um 

aumento superior ao dobro em relação aos dados de 2000. Emblemático e preocupante, em relação às 

condições de vida dos moradores, é o distrito da Móoca e do Pari: o primeiro em 2000 contava com 

uma porcentagem de 9,7%, mais baixa em relação aos outros distritos de responsáveis pelo domicílio 

sem renda até 2 s.m., mas em 2010 incrementou este número alcançando a porcentagem de 20,59%; 

o segundo caso é o do Pari, que registra a maior diferença entre as porcentagens coletadas no dois 

censos (2000 e 2010), os responsáveis pelo domicílio com renda entre 0 e 2 s.m. passaram de 13,93% 

para 45,47%.   

Coerentemente a este cenário de deslocamento do eixo da renda para os intervalos mais baixos, 

encontram-se as variações de porcentagem para os três últimos intervalos superiores. A tendência 

generalizada à diminuição da somatória das porcentagens com renda superior a 10 s.m., em 2010, é 

marcada pelo distrito da Móoca que se reduz pela metade, com uma variação que em número absoluto 

é expressa por 8.299 responsáveis pelo domicílio em 2000 (40,23%) reduzidos para 4.201 (15,87%) na 
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década posterior. Esta redução brusca é acompanhada pelo distrito de Vila Prudente, que em 2000 

registrou 7.027 responsáveis pelo domicílio nos três intervalos superiores de renda e passou para 

3.075 em 2010, concentrando uma porcentagem baixa, de 7,72%, dos responsáveis pelo domicílio 

neste intervalo de renda mais alto.  

Considerando o aumento demográfico comum aos seis distritos associado às alterações de renda que 

se deslocam no sentido das faixas mais baixas, é possível perceber elementos que caracterizam um 

quadro socioeconômico contrastante entre os distritos. No primeiro intervalo as concentrações de 

responsáveis pelo domicílio por faixa de renda contrapõem o distrito da Móoca com o de Vila Prudente. 

Este cenário é alterado na segunda década, pois é o distrito do Pari que se destaca por concentrações 

mais baixas de responsáveis com faixa de renda média (no intervalo entre 5 e 10 s.m.) em comparação 

com o distrito da Móoca, que se mantém como referencial superior.   

Além das contraposições, os seis distritos registram a presença de um perfil de renda que varia entre o 

primeiro intervalo de 0 a 10 s.m. com porcentagens relevantes entre 10% e 27%. Ao mesmo tempo, 

para todos os distritos, a partir do intervalo superior a 15 s.m., as porcentagens se alteram, reduzindo a 

valores iguais ou menores de 5%. Levando-se em conta estes dados, nota-se que esta região se 

caracterizaria por famílias moradoras com renda média baixa. 

Na busca pela qualificação deste quadro, aponta-se a alteração da situação dos domicílios 

recenseados pelo IBGE (2000-2010). A Tabela 9 evidencia, em primeira análise, um processo de 

diminuição dos domicílios vagos em todos os distritos, exceto o da Móoca, onde esta tipologia de 

domicílio aumenta em número. Para os três distritos que integram a área central (Pari, Brás e Cambuci) 

a diminuição é caracterizada por porcentagens relevantes acima dos 35%, o que aponta para um 

fenômeno de (re)ocupação confirmado pelo aumento demográfico registrado entre as décadas.  

Tabela 9 - Domicílios recenseados, por espécie e situação do domicílio 

 
FONTE: IBGE Censo 2000 

 

Total Total

Distritos 2000 2010 % 2000 2010 % 2000 2010 % 2000 2010 %

Cambuci 8.930             12.877           44,20 1.910            1.201          -37,12 90 64 -28,89 10.930           14.142         29,39                

Brás 8.300             10.142           22,19 2.789            1.664          -40,34 52 62 19,23 11.141           11.868         6,53

Pari 4.387             5.555             26,62 1.223            556             -54,54 16 14 -12,50 5.626             6.125           8,87

Mooca 20.687           26.463           27,92 3.675            4.075          10,88 70 57 -18,57 24.432           30.595         25,23

Ipiranga 30.749           36.603           19,04 5.517            4.538          -17,75 110 190 72,73 36.376           41.331         13,62                

Vila Prudente 31.293           34.712           10,93 4.094            3.818          -6,74 32 23 -28,13 35.419           38.553         8,85

MSP 2.994.656   3.578.874   19,51   422.327      295.631   -30,00 5.518     7.125   29,12 3.422.501   3.881.630  13,42

Particular (não 
ocupado)  vago

Particular - ocupado Coletivo
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Uma segunda análise importante para fins de deste estudo seria analisar a existência de domicílios de 

cortiços nesses distritos, alternativa habitacional para famílias de baixa renda que historicamente 

localiza-se nas áreas mais centrais. No entanto esses dados não aparecem diretamente no Censo do 

IBGE. Os levantamentos realizados pela Prefeitura de São Paulo75, Secretaria de Habitação 2001-

2004, no âmbito do programa ‘Morar no centro’ apontavam estes distritos como territórios com tecido 

urbano consolidado, mas ao mesmo tempo com grande número de terrenos subutilizados e 

concentração de cortiços, além de registro de degradação ambiental. 

Imóveis cadastrados pela CDHU em 2001 apontavam 838 imóveis encortiçados com 7533 famílias na 

Subprefeitura da Mooca (8,9 famílias por imóvel) e 1320 cortiços correspondendo a 15.278 famílias na 

Subprefeitura da Sé (11,5 famílias por imóvel) (LOPEZ, A. FRANÇA, E.COSTA,K. 2010). 

 

Tabela 10 - Cortiços por distritos  Subprefeituras  Sé e Mooca 2001 

Distritos 

Imóveis % do total  
de imóveis de cortiços 
 da Subprefeitura 

Belém 209 25 
Brás 282 34 
Mooca 200 24 
Pari 105 13 
Cambuci 126 10 
Fonte: LOPEZ, A. FRANÇA, E.COSTA,K. 2010 

 

A existência de cortiços (Tabela 10) associada às porcentagens de responsáveis por domicílio na faixa 

de renda mais baixa (de 0 a 2 s.m.), como 40% para o Brás e 29% para o Ipiranga, aponta a presença 

de moradores em condições econômicas e habitacionais precárias. 

 
4.1.2 Identificação de padrões de parcelamento preexistentes (morfologia dos distritos) 
 

A primeira ocupação no espaço urbano da industrialização paulista trouxe, como já mencionado, um 

modelo de vida que propunha alternativas habitacionais próximas ao trabalho – cortiços – ou, para 

outra classe trabalhadora mais qualificada, as vilas operárias construídas em localizações no entorno 

das instalações industriais e os loteamentos abertos por proprietários privados nas proximidades das 

fábricas. Aqueles que nos primórdios do século XX eram identificados como bairros industriais e 

operários, afastados do centro da cidade, agora estão incluídos na região central da metrópole de São 

                                                            
75 Estes distritos detêm o maior número de cortiços segundo as informações disponíveis no Portal da Prefeitura de São 
Paulo, n. 4, série Município em Mapas. Municípios em mapa – série temáticas dinâmicas urbanas. 
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Paulo. Se, por um lado, as famílias originárias destes bairros mudaram o local de moradia, por outro, o 

tecido urbano ficou marcado morfologicamente por um parcelamento peculiar e funcional às instalações 

industriais daquela época.  

Na especificidade da história urbana paulistana e da formação dos distritos reconhecíveis como 

industriais, localizados ao longo das várzeas de rios, verificam-se ocupações e configurações 

diversificadas, onde é reconhecível um comum denominador espacial da região pesquisada que pode, 

em uma primeira abordagem, ser classificada por tipos de edificações e usos e por categoria fundiária 

(pública e particular) da seguinte forma:  

A Imóveis com situação fundiária privada 

1. Fábricas originárias do começo do século XX. Interesse de preservação do 
patrimônio industrial. 

2. Instalações industriais com edificações tipológicas de galpão com pouca área 
edificada. 

3. Indústrias com edificação da década de 1960 (metalúrgicas, eletrodomésticos, 
metais, etc.). 

4. Áreas com instalações industriais em parte subutilizadas, e outras ainda em 
atividade para depósito. 

5. Edificações com tipologia de depósitos e galpões (edificados para este uso).  

6. Empresas transportadoras e de logísticas, edificações novas e reformas recentes 
com grandes áreas de entrada e saída de caminhões.  

7. Conjuntos residenciais:  
- vilas operárias do início até a metade do século XX; 
- residências tipo sobrado como exemplo aquelas que mantiveram as características 
construtivas e arquitetônicas originais e exemplos descaracterizados; 
- residenciais horizontais (sobrado). 

8. Edificações residenciais isoladas verticais. 

9. Ocupações informais (por moradia precária) em indústrias obsoletas. 

B  Imóveis com situação fundiária pública  

1.  Áreas públicas ao longo das linhas ferroviárias de propriedade (SPU, RFFSA, 
CPTM). 

2.  Depósitos com tipologias de galpão sem edificações com estrutura de pilares e 
cobertura. 

3.  Depósitos edificados do início do século XX, lindeiros às estações de trem (exemplo: 
Móoca e Ipiranga). 

4.  Glebas de dimensões extensas, propriedades de empresas anteriormente públicas, 
SABESP, COMGÁS e Eletropaulo. 

5.  Espaços de manobra de trens e caminhões da CPTM (exemplo: pátio do Pari, entre 
outros). 

Quadro 1 
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Conforme é possível verificar, a rápida transformação em curso pelo setor privado e os tipos de 

produtos imobiliários realizados nos lotes industriais obsoletos, explicita uma tendência de mutação de 

uma paisagem urbana que ocorre de maneira desvinculada com o tecido urbano preexistente do 

entorno e a avaliação das características e potencialidades locais. Exemplos das tipologias são 

identificadas no Quadro 1 e a paisagem urbana em transformação nas fotos (paginas 199 -207 ) da 

região de 2010. 

Na tentativa de detectar e qualificar o comum denominador dos seis distritos, a análise do 

parcelamento do território levou em conta a possibilidade de classificar as quadras por tipo de lote. 

Revelou-se um quadro dos distritos e da morfologia do território em 2010, claramente marcada por 

grandes glebas sem parcelamento, lócus de uma ‘indústria’, que apesar de não existir mais, deixou 

gravada indelevelmente no solo uma estrutura fundiária única.  

Mediante uma análise do tecido urbano preexistente, identifica-se e classifica-se, em cada distrito, 

padrões de parcelamento por quadra, objetivando a caracterização fundiária, e como consequência a 

qualificação da dimensão do lote na quadra urbana. Nesse sentido, organizou-se a classificação 

identificando quatro possíveis padrões de “quadras”, onde predominantemente registra-se a presença 

de uma das quatro categorias de parcelamento, assim definidas: 

1. ‘Glebas76 urbanas – acima de 5000 m2;  

2. ‘Lote grande’ – entre 2000 e 5000 m²; 

3. ‘Lote pequeno’ – menor do que 500 m²;  

4. ‘Lotes mistos’ – presença de lote grande e pequeno.  

A primeira categoria refere-se a uma tipologia de lote que em muitos casos coincide com uma quadra 

inteira resultante da ocupação industrial que necessitava de grandes áreas, maior de 5000 m2, cujo 

arruamento era consequente à instalação, como muitos complexos industriais ao longo da linha férrea 

ou terrenos operacionais da extinta Rede Ferroviária Federal SA (RFFSA). A segunda categoria agrupa 

                                                            
76 A denominação de gleba urbana neste estudo foi usada para diferenciar áreas de grande extensão inseridas na malha 
urbana, que mesmo tendo sido parte de um parcelamento efetuado em época anterior, representa uma reserva de terra nas 
condições atuais. São áreas que mediante exigência do poder público poderiam ser objeto de projetos urbanísticos com 
possível destinação de área pública. Difere da conceituação tradicional presente na Lei federal de Parcelamento do Solo Lei 
6766/79, que em seu § 3º - define: “considera-se gleba o terreno que não foi objeto de parcelamento aprovado ou 
regularizado e registrado em cartório". Decorrente desse conceito, todo o terreno que tenha sido objeto de parcelamento 
deixa de ser gleba, passando a ser lote. No entanto, nas condições urbanas paulistanas atuais manteremos o termo gleba 
urbana para diferenciá-las de outros lotes. 
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quadras onde identifica-se a predominância de lotes definidos como grandes, com área maior de 2000 

m², ainda caracterizados por ocupações que necessitavam de grandes espaços, às vezes com 

depósitos anexos, relativo a uma fase industrial já avançada.  

As quadras onde a presença de lotes pequenos, com área menor de 500 m², é predominante, são 

caracterizadas pelo parcelamento de tipo tradicional – terceira categoria – (com uso comercial e 

residencial) associável também à distribuição de lotes iguais, identificando um conjunto de residências 

operárias. Enfim, a identificação da presença em uma mesma quadra de lotes pequenos juntamente 

aos grandes (segunda e terceira categoria) sem caracterizar predominância de dimensão, aponta, para 

fim da análise, um padrão de parcelamento classificado como misto – quarta categoria.  

Os resultados estão sintetizados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Classificação dos distritos por predominância de categoria de parcelamento 

Distrito 

Glebas 
urbanas acima 

de 5000 m² 

Lotes Grandes 
2000<lote<5000m² 

Misto 
(lote grande + 
lotes < 500m²) 

Lotes < 500m² 
Área do 
Distrito* 

ha % total ha % total ha % total Há % total ha % total 
Cambuci 115 35,7% 9 2,8% 39 12,1% 159 49,4% 322 100% 
Brás 59 27,8% 19 9,0% 24 11,3% 110 51,9% 212 100% 
Pari 41 13,4% 41 13,4% 53 17,3% 172 56,0% 307 100% 
Móoca 63 9,3% 194 28,6% 74 10,9% 347 51,2% 678 100% 
Ipiranga 155 17,5% 162 18,3% 106 12,0% 463 52,3% 886 100% 
Vila Prudente 100 13,2% 96 12,7% 61 8,0% 501 66,1% 758 100% 
Total 533 16,9% 521 16,5% 357 11,3% 1.752 55,4% 3.163 100% 

Fonte: Elaborada pela autora.2010 
*A área total dos distritos é resultante da soma das quadras desconsiderando o viário.  

 
Em cada distrito foi identificada, por cada quadra, a predominância em termos de metragem quadrada 

das categorias de parcelamento estabelecidas. Dessa forma, as quadras foram caracterizadas por 

predominância de um tipo.  

Foram quantificadas em relação à área total de cada distrito - soma de todas as quadras sem o viário -, 

a metragem das quadras por categoria, e posteriormente calculadas as porcentagens; os mapas 

facilitam a visualizam dos padrões de parcelamento e a morfologia urbana dos distritos. Deduzem-se, 

também, por meio da representação gráfica, uma série de considerações descritas a seguir. 

A primeira ponderação é relativa à evidência, para todos os distritos, da predominância comum de 

quadras com lotes menores de 500 m². O distrito do Cambuci conta com 49% da área total das 

quadras, o distrito de Vila Prudente com 66,1%, e os demais distritos oscilam entre estes valores. A 

metade da área total de cada distrito é constituída por uma estrutura fundiária caracterizada por 
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pequenos lotes - resultado de um parcelamento tradicional de uso residencial e comercial destinado a 

população operaria. Isso verifica a natureza do uso destes distritos, que nunca foram exclusivamente 

industriais, mas que mantiveram o uso habitacional sempre presente desde a formação até o 

desenvolvimento do próprio território. 

Os distritos que se destacam por registrar um padrão de parcelamento de grandes lotes - maiores de 

2000 m² - são a Móoca, com 29% da área total das quadras, e o Ipiranga com 18%. Verifica-se que as 

quadras com predominância desse tipo de lotes não se localizam exclusivamente nas adjacências da 

linha férrea principal podendo estar a ela ligada por antigos ramais desaparecidos, mas que hoje, 

encontram-se agrupadas e seguindo uma lógica viária. A distribuição observada testemunha a 

existência de plantas fabris que provavelmente não mantinham uma relação logística direta com a linha 

férrea, mas marcaram, em cada distrito, eixos claros de concentração. Em termos dimensionais, estas 

quadras, no caso da Móoca, representam uma área de 194 ha e para o distrito do Ipiranga uma área de 

160 ha. 

Na terceira análise, a área total de 533 ha de quadras, identificadas pela predominância da categoria 

de lote, denominada ‘glebas urbanas’ sem parcelamento, concentra-se ao longo da linha férrea com 

uso predominantemente industrial, mas ainda sem informação sobre o efetivo estado de atividade. 

Estas áreas representam 17% da área total dos distritos, e localizam-se principalmente no distrito do 

Ipiranga, representando uma área de 155 ha (18% da área do distrito), no distrito do Cambuci com 115 

ha (36% da área do distrito), e por fim no distrito de Vila Prudente somando 100 ha de área de quadras 

com estas características.  

Em um contexto econômico onde os impactos no território do processo de desconcentração industrial 

efetivaram-se já a partir da década de 1980, a existência desta morfologia urbana em distritos centrais 

servidos de infraestrutura, aponta para uma reserva de terras quantitativamente expressivas, cuja 

análise qualitativa deve basear a avaliação das qualidades urbanas. 
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Os valores pouco significativos detectados, para a categoria ‘grandes lotes’, nos casos dos distritos do 

Cambuci (3%) e do Brás (9%) destacam estes territórios na última consideração. De um lado 

confirmam uma estrutura fundiária tradicional típica das áreas centrais - com predominância de lotes 

menores de 500 m², associado ao uso comercial e residencial, e por outro lado estes distritos 

apresentam áreas relevantes na categoria ‘glebas sem parcelamento’: 36% da área do distrito do 

Cambuci e 28% do Brás. Este dado poderia ser associado a dois fatores: a proximidade com o nó de 

interligação ferroviária da Estação Central Luz, com vastas áreas de manobras e depósitos de 

propriedade da extinta RFFSA, e no caso do Cambuci a um parcelamento marcado por grandes 

indústrias que já foram substituídas por outras instalações. 

As áreas de ‘grandes lotes’ e ‘glebas sem parcelamento’ somadas representam 33% do território total 

dos distritos – dado relevante que pode ser associado ao passado industrial desta região e ao uso da 

linha férrea. Este quadro também permite auxiliar no entendimento de quais poderiam ser os impactos 

diretos e indiretos no território das transformações do setor imobiliário em áreas destas dimensões, 

quando disponíveis, finalizadas à reconversão exclusivamente residencial. Neste sentido, apresenta-se 

a definição de atuação pública que impõe novas matrizes fundiárias no tecido consolidado, levando à 

produção de outras relações urbanas entre habitantes, usuários, trabalhadores e os meios de 

deslocamento de todos eles. 

Os dados quantitativos do padrão de parcelamento das quadras e as informações relativas à 

distribuição das diferentes categorias nos distritos, apesar do necessário aprofundamento sobre a 

qualidade da reserva de terras, também relativo às questões da contaminação do solo e de vínculos de 

patrimônio, são essenciais para direcionar as argumentações sobre o reconhecimento do valor das 

áreas. Ao mesmo tempo, os dados empíricos analíticos fornecem orientações e possibilidades de 

reconversão urbana, dialogando com os entraves e com as potencialidades desta reserva. 

Neste sentido, limitando-se à análise do parcelamento, a presença de quadras com predominância de 

‘glebas urbanas’ com relevante dimensão total igual a 530 ha, evidencia porções únicas no tecido 

consolidado da cidade e sustenta o reconhecimento deste estoque enquanto reserva de terras únicas. 

Este aspecto representa um elemento de alerta e de interesse para o agente público, no sentido de 

identificar, nestas áreas, qualidades na perspectiva de reconversão urbana.  

A análise do parcelamento possibilita a identificação de elementos comuns aos distritos, como a 

herança de um parcelamento diretamente relacionado ao processo econômico de produção, 

evidenciando conexões próximas entre a estrutura fundiária desta região e o processo de 
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industrialização e urbanização da cidade. Atualmente, na configuração espacial metropolitana, esta 

herança fundiária associada ao processo de obsolescência industrial aponta especificidades únicas. 

Parte destas peculiaridades do tecido urbano foi captada pelo setor imobiliário, que direcionou os 

investimentos nestas regiões, assim como pelo poder público, que em 2002 desenhou um perímetro da 

Operação Urbana chamada Diagonal Sul, englobando parte destas áreas, em seguida detalhadas. 

 

4.1.3 Transformações de uso e ocupação do solo nos períodos 1991-2002 e 2002-2010  
 

A fotografia da situação fundiária, estruturada por meio da análise do parcelamento no território, pode 

ser aprofundada na associação das transformações da configuração espacial, especificamente as 

alterações de uso e ocupação do solo. Os dados extraídos do sistema da Secretaria Municipal das 

Finanças/PMSP – TPCL, baseados no uso predominante por quadra, são relativos às comparações 

entre os anos de 1991 e 2010. A elaboração dos dados foi organizada por meio de uma primeira 

comparação em um intervalo de tempo de onze anos, entre 1991-2002, anterior à aprovação do PDE 

no município e a sucessiva Lei municipal de Uso e Ocupação do Solo (Lei M. 13.885 de 2004), 

considerada o marco legal que alterou o zoneamento e os pressupostos urbanísticos da área. 

A segunda comparação ocorreu em um intervalo de sete anos, entre 2003 e 2010, que coincide com o 

período de realização do levantamento de campo. O intuito é caracterizar estes dois períodos 

discutindo se as propostas do PDE e as alterações de zoneamento alimentaram as alterações de uso, 

e de que forma ocorreram em relação ao processo de desconcentração e de obsolescência das 

instalações industriais iniciadas nas últimas décadas do século XX. No âmbito das categorias de uso 

foram extraídos três usos específicos à análise da região pesquisada: 

1. uso industrial (08);  

2. uso armazém e depósito (09); 

3. terrenos vagos (13); 

 
Destes usos, em cada distrito, detectaram-se mudanças em hectares (ha) de área dos terrenos e 

número de lotes. Evidenciam-se também, no mesmo intervalo temporal, as mudanças no uso 

residencial na busca por elementos quantitativos que auxiliem a análise das alterações dos lotes 

destinados a este uso em relação às áreas industriais. Dessa forma, os dados apresentados nesta 

seção são a base para a investigação da atuação do setor imobiliário privado na região.  
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No período entre 1991-2002 a análise dos distritos destaca claramente dois fenômenos com relação à 

alteração do uso industrial e armazém /depósito: o primeiro agrupa os distritos, identificados como 

centrais, do Cambuci, Brás, Pari e Móoca em volta de uma evidente perda de áreas (dimensionada em 

ha) e lotes industriais. O distrito da Móoca lidera esta tendência caracterizada por um declínio de 47 

lotes, com uma perda de área de 15,6 hectares.  

Os distritos do Ipiranga e de Vila Prudente são agrupados por um fenômeno inverso, caracterizado pelo 

aumento de lotes industriais, acompanhado pelas perdas significativas de áreas com o mesmo uso. A 

aparente contraposição entre o aumento de lote e a diminuição de área especificamente para o uso 

industrial aponta para indústrias que necessitam de lotes com dimensões menores em relação aos 

lotes originais que entraram em desuso, levando a supor uma mudança de ramo de atividade dentro da 

categoria industrial e mostrando também o desmembramento em lotes.  Desta forma explica-se a 

diferença fica positiva para os lotes, porém negativa para as áreas. O caso do distrito do Ipiranga 

registra um saldo positivo de 9 lotes, com uma perda de área pouco significativa (0,7 ha) 

contrariamente ao caso do distrito de Vila Prudente, que localiza no próprio território um aumento de 26 

lotes qualificados e uma diminuição de área igual a 3 ha.  

Todos os distritos, neste intervalo temporal, registraram o aumento de lotes destinados a armazém e 

depósito, apresentando, coerentemente com a tendência do município, um aumento na demanda deste 

uso, emblemática para o caso do Brás que na comparação entre 1991-2002 teve um acréscimo de 80 

lotes, expresso por um saldo positivo de área igual a 16,5 ha. Em contraposição, o distrito de Vila 

Prudente registra um aumento de 13 lotes – menor em relação ao restante dos distritos - com um 

decréscimo de área de –6,4 ha, indicando um saldo positivo para o uso de depósito /armazém 

caracterizado por lotes de dimensões menores em relação aos lotes com a mesma destinação 

ocupados em 1996. 
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Tabela 12 - Alteração de uso - 1991-2002 

Distrito 

Industrial Terrenos vagos Armazéns e dep. 

Área 
Terreno 

ha 

Nº  
Lotes 

% Área 
Distrito  

Área 
Terreno  

ha 

Nº 
 Lotes 

% Área 
Distrito  

Área 
Terreno 

ha 

Nº  
Lotes 

% Área 
Distrito  

Cambuci  -3,1 -20 -0,8 -5,6 -53 -1,4 -2,5 30 - 0,7 

Brás -8,6 -17 -2,5 -9,8 -121 -2,8 16,4 80 4,7 
Pari  -2,8 -26 -1,0 -7 -7 -2,4 2,4 36 0,8 
Móoca -15,6 -47 -2,0 -12,7 -154 -1,7 10,6 24 1,4 

Ipiranga  -4,7 26 -0,4 -40,1 -172 -3,8 21 66 2,0 

Vila Prudente  -1,1 24 -0,1 15,2 -536 1,5 -6,4 13 - 0,6 

Total -36 -60 -2,4 -60,1 -1.043 -1,6 41,5 249 1,1 

MSP -90,6 1.025 0,1 -5.379 -113.261 3,6 397 2.650 0,26 

Fonte: Secretaria Municipal das Finanças TPCL. Elaborado pela autora.  

 

Confirma-se uma tendência, já parcialmente constatada77, de que os processos de obsolescência 

afetaram inicialmente os bairros de primeira industrialização e posteriormente distritos como Ipiranga e 

Vila Prudente. Para estes dois distritos o saldo em termos de lotes é positivo para o uso industrial 

assim como para depósito/armazéns, levantando a hipótese de que no final da década de 1990, esta 

região ainda apresentava benefícios aportados pela aglomeração urbana e vantagens de localização 

(entre o centro da cidade e a região do ABC) para alguns setores de atividades, apesar das 

deseconomias urbanas (trânsito, restrições legislativas, etc.).  

Na análise das alterações de uso relativo à categoria ‘terrenos vagos’, todos os distritos tiveram uma 

perda de lotes que indica um processo de ocupação e uma nova destinação de áreas anteriormente 

ociosas. Os valores apontam para uma dinâmica significativa de ocupação de lotes que sustenta a 

afirmação de um rápido e concentrado processo de transformação de natureza diversificada em função 

dos distritos. Destacam-se dois casos extremos: o distrito de Vila Prudente, cuja perda de lotes vagos 

foi caracterizada por uma redução de 556 lotes, qualificada com o saldo positivo relativo à área de 15,2 

ha; o distrito do Pari, que registra uma perda menor de lotes vagos, igual a 7, associada à uma redução 

de área de 7 ha. Apesar da diferença entre os dois distritos, em termos absolutos do número de lotes 

perdidos nesta categoria, o Pari perdeu uma área mais expressiva - 7 hectares em relação à perda de 

lote, e no distrito de Vila Prudente se assistiu à um aumento de área vazia de 15 hectares em 

contraposição à perda mais significativa de lotes. Conforme já apontado para a análise de outros usos, 

                                                            
77 ROLNIK, Raquel. Reestruturação urbana da metrópole paulistana: análise de territórios em transição. São Paulo, 2000 
(cd-rom). 
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apresenta-se um processo de ocupação dinâmico que mantém em seu interior um fenômeno de 

produção de ociosidade caracterizado por lotes de grande dimensão, como no caso do Pari. Não é 

possível afirmar que a perda de terrenos vagos seja diretamente correspondente, por exemplo, à 

ocupação pela produção imobiliária do setor privado, pois neste intervalo registrou-se um importante 

aumento de terrenos e de área para o uso de depósito/armazéns, mas também verificou-se um 

aumento de lotes destinados ao uso residencial. 

Para o uso residencial, no intervalo temporal de 1991-2000 – período ainda caracterizado por um 

declínio demográfico assim como por um fenômeno de ociosidade nas regiões centrais – o saldo de 

lotes residenciais é positivo para cinco dos seis distritos; apenas o distrito do Pari registra uma perda 

de 150 lotes (correspondente a uma perda de área total na ordem de 5,83 ha). Este dado, relativo ao 

distrito do Pari, localizado na área central, associado à análise anterior de perda de lotes industriais e 

aumento de uso de depósito/armazém pode indicar um cenário urbano de ociosidade e de atração de 

atividade como pequenos depósitos ligados ao comércio tradicional.   

Tabela 13 – 
 Alteração de uso residencial - 1991-2002 

Tabela 14 –  
Alteração de uso residencial - 2002-2010 

Distrito 
Residencial 

Área Terreno há Nº Lotes 

Cambuci  -6 733 

Brás 2,4 2.188 

Pari  -5,8 -150 

Móoca -8,5 5.140 

Ipiranga  -14,1 3.459 

Vila Prudente  6,9 4.007 

Total -25 15.377 

MSP 1.295  410.954 
 

Distrito 
Residencial 

Área Terreno ha  Nº Lotes 

Cambuci  -3,3 3.117 

Brás 2,6 2.924 

Pari  -5,8 66 

Móoca -0,4 10.677 

Ipiranga  -11,3 7.545 

Vila Prudente  11 7.492 

Total -7,3 31.821 

MSP 1.910 671.114 
 

Fonte: Secretaria Municipal das Finanças TPCL.   Fonte: Secretaria Municipal das Finanças TPCL.  

 

Em relação ao aumento de lotes residenciais nos cinco distritos restantes, é necessário detalhar 

diferentes situações: no Brás e na Vila Prudente registra-se um saldo positivo de lotes, 2.188 e 4.007, 

respectivamente, e de áreas com valores ao redor de 2,4 ha e 7 ha. Diferentemente para os distritos do 

Cambuci, Móoca e Ipiranga, que apesar do aumento de lotes (733, 5.140 e 4.007) associam um 

declínio em termos de área de terreno, expresso respectivamente por uma considerável perda na 

ordem de 6 ha, 8,5 ha e 14 ha, valores que relativizam o crescimento  absoluto do uso residencial. 
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Tabela 15 - Alteração de uso - 2002 -2010  

Distrito 

Industrial Terrenos vagos Armazéns e dep. 

Área 
Terreno  

ha 

Nº  
Lotes 

% Área 
Distrito  

Área 
Terreno  

ha 

Nº 
 Lotes 

% Área 
Distrito  

Área 
Terreno  

ha 

Nº  
Lotes 

% Área 
Distrito  

Cambuci -7,5 -16 -1,9 -2,7 53 -0,7 2,5 11 0,6 

Brás -7,6 -25 -2,2 -0,2 -20 -0,1 -2,3 3 -0,7 

Pari -4,6 -8 -1,6 0,2 -21 0,1 0,2 0 0,1 

Móoca -33,6 -51 -4,4 20,2 -109 2,6 -16,6 1 -2,2 

Ipiranga -10 -74 -0,9 3,1 9 0,3 -11,6 -44 -1,1 

Vila Prudente -13,6 -43 -1,4 -21 -313 -2,1 4 30 0,4 

Total -77,1 -217 -2,0 -0,3 -401 0,0 -24 1 -0,6 

MSP -517,1 -1.037 -3,43 -13.304.034 -17.270 -0,9 -66 158 -0,0 

Fonte: Secretaria das Finanças TPCL.  

 

No segundo período (2002-2010), as diferenças entre os dois agrupamentos refere-se à alteração 

substancial do uso industrial, em função de uma perda de lotes e de áreas totais em todos os distritos 

sem distinção de localização. O fenômeno marcado por uma perda de áreas industriais totais nos 

distritos igual a -77 ha, que representa mais do dobro da perda registrada no intervalo anterior (-36 ha). 

Também, os distritos do Ipiranga e de Vila Prudente, que no intervalo anterior tinham registrado saldos 

ainda positivos de lotes industriais, neste período, ao contrário, ocorreu um declínio significativo de 

lotes (-74 e -43 lotes) integrado à perda de áreas totais de uso industrial, - 10 ha e 13,6 ha, 

respectivamente. Vale destacar que o distrito da Móoca segue o fenômeno em termos de valores, 

mantendo uma perda do uso industrial caracterizada pelo saldo negativo de 51 lotes e de áreas totais 

de 33,6 ha, que representa o maior valor (2002-2010) entre os distritos e o dobro de áreas perdidas no 

período anterior. Delineia-se, de forma mais clara, neste último intervalo, os efeitos de um processo de 

desuso industrial amplificado também pela análise das alterações do uso de depósito e armazém. Entre 

2002 e 2010, apesar do saldo positivo registrado para este uso em termos de lotes, os valores dos 

distritos caracterizam uma dinâmica mais branda destacando o distrito de Vila Prudente com um 

aumento do uso depósito/armazéns de 30 lotes e 4 ha de áreas, o maior pico neste período, e o distrito 

Ipiranga, o único que em tendência contrária registra a perda deste uso caracterizada por 44 lotes e 

11,6 ha de área.  

Na complementação da análise do período entre 2002-2010, após aprovação do PDE, o uso de 

‘terrenos vagos’ agrupa os distritos do Brás, Pari e Móoca, e neste caso também de Vila Prudente, com 
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uma perda de lotes vagos relevantes: o valor mais alto é registrado no distrito de Vila Prudente igual a 

–313 lotes com perda de área total de –21 ha; depois vem o distrito da Móoca com uma perda de -109 

lotes, mas com um saldo positivo de área igual a 20 h; o distrito do Brás e do Pari são caracterizados 

por uma perda similar de –20 e –21 lotes, respectivamente, mas no primeiro caso corresponde a uma 

perda de área de 0,2 ha e no segundo caso um saldo positivo de 0,2 ha. O distrito do Ipiranga é o único 

com um saldo positivo de 9 lotes caracterizando um aumento do uso de ‘terrenos vagos’ qualificado 

pelo aumento da área dos terrenos igual a 3 ha, e no distrito do Cambuci, apesar do saldo positivo dos 

lotes de 53 ao todo, registra-se uma diminuição das áreas vagas de 2 ha. A alteração dos valores 

denota um fenômeno de ocupação dos terrenos vagos ainda em concomitância com um processo de 

produção de desuso, avaliando-se à parte o caso de Vila Prudente, com valores negativos elevados, 

que apontam um processo mais definido de ocupação, paralelo ao processo de desuso para as 

instalações industriais.  

Buscando sintetizar a análise dos dados das três categorias de uso selecionadas, pode-se deduzir que 

as maiores perdas de lotes industriais concentraram-se nos distritos que, entre 1991-2002, ainda 

apresentavam oportunidades fundiárias e vantagens logísticas para a localização de novas atividades 

(Ipiranga e Vila Prudente). Em geral, a perda de áreas industriais neste último período (2002-2010) é 

maior para todos os distritos (tanto relativo aos lotes quanto às áreas) que aquela registrada no 

intervalo anterior, sugerindo uma aceleração no processo de desativação e ao mesmo tempo uma 

diminuição na demanda de uso relativa ao depósito/armazém que registrava maiores aumentos no 

primeiro período.   

Não é possível relacionar automaticamente se o processo de ocupação dos terrenos vagos está 

diretamente ligado ao aumento do uso residencial, mas é necessário revelar que no último período 

registra-se um importante aumento do uso residencial em termos de lotes totais para os seis distritos. 

Entre 2002-2010 o saldo positivo é representado por 31.821 lotes, o dobro do saldo registrado no 

primeiro intervalo, que foi de 15.377 (apesar do saldo negativo das áreas).   

Desta forma, estas áreas que deixaram de ser vagas ou industriais, quais foram os seus destinos?  O 

aumento do uso destinado a depósito/armazém (forte somente no primeiro período) não é suficiente 

para explicar a redução dos terrenos ociosos ou a transformação dos industriais. As considerações 

podem ser subsidiadas com a análise das informações da EMBRAESP, sobre os lançamentos 

residenciais registrados entre o período entre 2003 e 2010 e com a coleta direta de dados relativos ao 

uso do solo realizada em 2010 e apresentada na sequência. 
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4.2 Atuação no território dos agentes público e privado  
 

Apesar das críticas e questionamentos sobre a eficácia e a validade dos planos diretores enquanto 

proposta de atuação no território, considera-se que os instrumentos nele definidos dão as diretrizes 

para atuação do poder público e privado em relação ao território do município. As considerações sobre 

o papel hegemônico do PD, assim como a contraposição entre discurso e prática detectada 

acentuadamente por Villaça (2005) orientam a leitura do Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei M. 13.430 

de 2002) de São Paulo. 

Neste sentido, objetiva-se apresentar o marco legal previsto com o PDE e analisar os instrumentos 

urbanísticos desenhados pela Lei Municipal do uso e ocupação do solo de 2004 (Lei M. 13.885 de 

2004) e pertinentes às características urbanísticas da região da pesquisa. Estes elementos 

representam, de forma ideológica ou não, as ferramentas legais e urbanísticas disponíveis e 

adequadas a orientar a atuação pública para a melhoria do município e a regulamentar as intervenções 

do setor privado na cidade.  

O referencial legal apresentado é ainda vigente – e por isso disponível para ser normatizado e utilizado 

para intervir na cidade – apesar de que no começo de 2013 iniciou-se a discussão pública sobre a 

revisão do PDE em São Paulo, após 10 anos de sua aprovação. 

. 

4.2.1 Identificação do marco legal da região: instrumentos urbanísticos e zoneamento vigente  
 

Conforme o PDE 2002, a maior parte da região urbana definida pelos seis distritos corresponde à 

macroárea de Reestruturação e Requalificação. O Plano aprovado, em vigor há 12 anos, reconheceu 

plenamente os fenômenos decorrentes da desconcentração industrial, e instituiu-se na macro-zona de 

estruturação e qualificação urbana abrangendo regiões com infraestrutura já existente, onde deve ser 

incentivado um maior aproveitamento das áreas ali localizadas, mediante a aplicação de instrumentos 

urbanísticos como aqueles previstos no Estatuto da Cidade. Na época da elaboração do PDE, e na 

definição dos limites da macroárea, foram elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento – 

SEMPLA – estudos preliminares da região que suportassem e justificassem a delimitação de cada 

macroárea. 
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investigado, mas certamente potencializado pela presença do eixo ferroviário e das instalações do 

metrô, pelo tecido consolidado assim como pelos equipamentos urbanos presentes nos distritos.   

Em geral, tanto o PDE 2002 quanto a lei posterior de zoneamento e Planos Regionais Estratégicos – 

PREs – (Lei M. 13.885 de 2004) delimitaram no território uma sobreposição de ‘zonas’ relacionadas à 

diversas possibilidades e modalidades de intervenção: zonas especiais, zoneamento clássico, áreas de 

implementação específica de instrumentos urbanísticos, operações urbanas, zonas de centralidades, 

etc., cujo resultado é uma leitura intricada da legislação que se rebate na difícil interpretação das 

possibilidades reais de intervenção, mesmo pelo poder público. 

A leitura das possibilidades de transformação do território é ainda mais dificultada pela falta de 

regulamentação de alguns dos instrumentos especificamente voltados à indução da função social da 

propriedade, previstos no Estatuto da Cidade e apontados nos planos regionais, que nunca foram 

efetivamente utilizados. A seguir, destacam-se os instrumentos vigentes na região da pesquisa, não 

operacionalizados, mas certamente potencialmente valiosos para o agente público.  

 

4.2.1.1 Instrumentos urbanísticos adequados aos territórios, mas não operacionalizados   
 

A proposta de elaboração dos PREs tinha como objetivo a definição de instrumentos urbanísticos 

adequados às especificidades do território de cada Subprefeitura. Em um contexto político-

administrativo de descentralização, as análises que suportaram os desenhos dos PREs eram 

pertinentes e relevantes no entendimento das escolhas do agente público, que por meio dos planos 

induzia e direcionava as formas de transformação, neste caso das Subprefeituras da Sé, Móoca, 

Ipiranga e Vila Prudente/Sapopemba. 

São analisados os seguintes instrumentos incidentes nos três PREs relativos aos distritos pesquisados: 

direito de preempção, dação em pagamento, operação urbana consorciada, além do zoneamento 

vigente na região objeto da pesquisa. Os primeiros dois instrumentos são ferramentas legais 

urbanísticas diretamente associadas à atuação pública voltada a garantir a ‘função social’78 da 

propriedade e o aproveitamento de áreas com grandes potencialidades de transformação. A Operação 

Urbana representa uma forma de intervenção conjunta do poder público com o setor privado e os 

proprietários de um perímetro especificamente delimitado, onde se aplicam a outorga onerosa e a 

                                                            
78 “Função social da propriedade” princípio norteador, instituído no âmbito da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da 
Cidade, aprovado em 2001.   
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transferência do direito de construir, formuladas como ferramentas de captação da mais valia de áreas 

de futuras transformações.  

I) Direito de preempção 

O direito de preempção se insere neste tipo de análise. Trata-se de um instrumento previsto no 

Estatuto da Cidade – E.C.79 e incluído no PDE, Lei M. 13.340 de 2002 da cidade de São Paulo, cuja 

área de implementação é delimitada nos Planos Regionais Estratégicos instituído pela Lei M. 13.885 de 

2004.  

As áreas demarcadas por esse instrumento dão ao poder público municipal prioridade na compra do 

imóvel, caso seu proprietário decida comercializá-lo. Em outras palavras, o proprietário quando quiser 

vender deve oferecer primeiro ao poder público e só em caso de manifesta desistência de interesse 

poderá colocá-lo no mercado de compra e venda.  

Especificamente na região dos distritos do Pari, Brás, Cambuci, Móoca, Ipiranga e Vila Prudente, a 

extensão da área destinada ao exercício do direito de preempção coincide quase que inteiramente com 

a macroárea de urbanização consolidada. Os imóveis à venda, incluídos nesta área, destinam-se à 

aquisição preferencial pelo poder público nos seguintes casos de intervenção urbana: 

I - regularização fundiária; II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse 
social; III - constituição de reserva fundiária; IV - ordenamento e direcionamento da expansão 
urbana; V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; VI - criação de espaços 
públicos de lazer e áreas verdes; VII - criação de unidades de conservação ou proteção de 
outras áreas de interesse ambiental; VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural 
ou paisagístico (Lei M. 13.340 de 2002, Seção II, art. 204). 

 

A delimitação de uma área tão abrangente (Mapa 11) sugeriria o interesse do poder público em realizar 

intervenções baseadas na utilização do instrumento, isto é, a aquisição prévia de imóveis em uma 

região em transformação onde seja importante garantir negociações com proprietários privados 

mediante valores controlados. 

  

                                                            
79 Estatuto da Cidade Lei Federal 10.257 de 2001. 
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Entretanto, não se registram casos de exercício de direito de preempção para intervenções urbanas 

desde a sua instituição. Foi aplicado apenas “em casos de locação como a de imóveis urbanos onde o 

locatário tem preferência para aquisição do imóvel locado em caso de venda, conforme Art. 27 da Lei 

de Inquilinato 8.245/1991 ou no caso de imóvel tombado, quando o poder público tem o direito de 

adquiri-lo” (LABHAB, 2006). 

Destaca-se que especificamente para os seis distritos, o perímetro inclui totalmente as zonas 

industriais ao longo da linha férrea, quase inteiramente o distrito do Brás e do Pari, englobando várias 

ZEPEC como se verifica nos mapas sucessivos. 

II) Dação em pagamento 

O instrumento de dação em pagamento, previsto na Lei M. 13.259 de 2002 é regulamentado pelo 

Decreto M. 42.095 de 2002, e cria a possibilidade de negociar o próprio imóvel como forma de facilitar 

o pagamento dos débitos tributários. O instrumento apresenta-se como uma importante ferramenta 

para efetivar a compra de imóveis por parte do poder público – operação complexa associada a 

processos burocráticos de períodos longos – disciplinando a dação em pagamento de bens imóveis 

para extinção de obrigação tributária de proprietários com dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano).  

Foram definidos critérios, destacados a seguir, para poder orientar a conveniência e a oportunidade do 

uso do instrumento: 

I - utilidade do bem imóvel para os órgãos da Administração Direta; 
II - interesse na utilização do bem por parte de outros órgãos públicos da Administração 
Indireta; 
III - viabilidade econômica da aceitação do imóvel, em face dos custos estimados para sua 
adaptação ao uso público; 
IV - compatibilidade entre o valor do imóvel e o montante do crédito tributário que se 
pretenda extinguir (Lei M. 13.259 de 2002, art. 6°). 

A modalidade de gestão do instrumento prevê a constituição de uma comissão avaliadora formada por 

servidores lotados na Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, na Secretaria dos 

Negócios Jurídicos e na Secretaria do Governo Municipal (Decreto M. 42.095 de 2002, art. 3 §1º). A 

comissão deverá manifestar o interesse na efetivação da dação em pagamento de um imóvel 

específico e depois será necessária uma avaliação administrativa, que deverá ser elaborada mediante 

critérios e métodos tecnicamente reconhecidos e adequados às especificidades do imóvel avaliado 

(Decreto M. 42.095 de 2002, art. 5 § 1º). 
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O instrumento representa uma importante ferramenta operacional para que o poder público possa 

negociar com os proprietários privados, por exemplo, com imóveis ociosos há mais de dez anos ou por 

períodos longos e que tenham dívidas tributárias que possam tornar-se de utilidade pública ou 

relevante para responder as necessidades urbanas.  

III) Operação Urbana  

A modalidade de intervenção prevista no Estatuto da Cidade, conhecida como operação urbana 

consorciada, sempre foi um instrumento de atuação que não registrou um consenso unânime no âmbito 

profissional, acadêmico e até mesmo governamental80. Não é objetivo desta seção a avaliação do 

instrumento, mas a apresentação do marco legal vigente para este território.   

A contribuição na composição deste quadro legal, incidente na região de pesquisa, é relativa à análise 

das possibilidades atribuíveis ao poder público visando a promoção ou transformação direta da 

configuração espacial. Nesse sentido, é importante destacar que o E.C. vinculou e respaldou a 

aplicação deste instrumento urbanístico ao Plano Diretor, onde pode se prever a delimitação territorial, 

apesar de que para a sua regulamentação é necessário a elaboração e aprovação de lei específica. O 

PDE da cidade de São Paulo define a operação urbana consorciada como uma “modalidade de 

intervenção a ser conduzida pelo poder público municipal prevendo a participação de moradores, 

usuários, investidores privados, visando implementar transformações urbanas estruturais, melhorias 

sociais e valorização ambiental da região delimitada” (PDE, 2002). 

Para tal fim, o poder público pode implementar instrumentos urbanísticos como o parcelamento, 

edificação e utilização compulsórios; transferência de potencial construtivo; concessão da outorga 

onerosa81 mediante emissão do Certificado de Potencial Construtivo Adicional – CEPAC – como 

contrapartida financeira; Áreas de Intervenção Urbana – AIU.  

Foram delimitadas oito novas Operações Urbanas Consorciadas no PDE 2002, entre estas, a 

Operação Urbana Diagonal Sul - OUDS - cujo perímetro de atuação está inscrito na região dos distritos 

pesquisados. Neste sentido, o PRE da Subprefeitura da Móoca indica que a futura lei específica da 

Operação Urbana Consorciada Diagonal Sul deverá apontar as seguintes diretrizes: 

I - implantar um parque linear ao longo da via férrea; 
II - controlar o aumento de áreas impermeabilizadas; 

                                                            
80 Foram elaborados estudos e inúmeras análises do instrumento “operação urbana”, no caso específico da cidade de São 
Paulo. Fix, (2003); Maricato, Ferreira (2002); Montandon (2009); Sales (2005); Sandroni (2001). 
 
81 Em geral fica previsto no PDE, para as operações urbanas não regulamentadas, um coeficiente de aproveitamento – C.A. 
máximo igual a 4. 
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III - promover ocupação que privilegie arborização intensa e adequada para diminuir o 
desconforto térmico, a poluição atmosférica e sonora; 
IV - promover a criação de áreas verdes, preferencialmente públicas ou em parceria com a 
iniciativa privada; 
V - reservar áreas de drenagem e contenção, áreas verdes e áreas de uso público, as 
últimas valorizando, preferencialmente, os terminais de embarque de transporte coletivo 
existente e previsto, a integração entre eles e com as ruas comerciais e as centralidades; 
VI - promover parceria com o órgão competente para viabilizar a modernização das estações 
dos trens da CPTM; 
VII - promover a integração física das regiões separadas pela via férrea; 
VIII - definir medidas mitigadoras e compensações ambientais para as áreas com solo ou 
águas subterrâneas contaminadas, nas antigas áreas industriais da operação (Art. 46, 59 e 
60, grifo nosso). 
 

Os oito itens aqui extraídos do PDE apresentam amplas diretrizes a serem posteriormente detalhadas e 

definidas para as intervenções no território por meio de uma lei não necessariamente atrelada, por 

exemplo, à uma proposta pública de novo parcelamento e volumetria para região. 

Até o ano de 2013 nenhuma lei específica regulamentava a OUDS, representando, portanto, 

exclusivamente um perímetro – delimitação de áreas – inoperante de um ponto de vista de intervenção 

urbanística e transformação do território por parte do poder público. Apesar de que, como 

anteriormente citado, o PRE da Móoca prevê, nos casos de ausência de regulamentação de operações 

com a OUDS, a possibilidade do poder executivo aplicar outorga onerosa, com coeficiente de 

aproveitamento máximo permitido para as zonas onde o imóvel está inserido, respeitando o estoque de 

potencial construtivo adicional estabelecido na legislação de uso e ocupação do solo (LABHAB, 2006).  

Neste caso, como analisado a seguir, esta diretriz promoveu o investimento imobiliário do setor privado 

em lotes industriais obsoletos na Móoca, interessado exclusivamente no coeficiente máximo, de modo 

a proporcionar produtos imobiliários lucrativos uma vez que a lei específica da operação urbana não se 

concretizou e portanto não criou regras diferentes daquelas definidas na lei de zoneamento. 

A delimitação do perímetro da OUDS e a realização de alguns estudos previstos pela SEMPLA na 

gestão 2001-2004 expressaram o interesse e uma leitura crítica desta região em termos de 

reconhecimento de um potencial para intervenção pública. Ao mesmo tempo, em uma avaliação geral, 

é discutível se a implementação da operação urbana é o instrumento mais adequado para intervir neste 

contexto econômico em transformação com uma configuração espacial complexa e heterogênea, 

resultante da ocupação industrial de mais de meio século. Nota-se, porém, que a falta de 

regulamentação da OUDS não foi empecilho, nem desestimulou a atuação do setor imobiliário privado 

na região, que se aproveitaram da mudança de uso e ampliação dos coeficientes de aproveitamento e 

a existência de estoque definidos na lei de zoneamento de 2004. 
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Estudos de casos empíricos sobre operação urbana têm demonstrado que os interesses imobiliários e 

de valorização têm sido hegemônicos na relação entre os atores e na efetivação de mecanismos de 

participação. As transformações urbanas previstas no âmbito deste instrumento ficam dependentes de 

recursos captados a partir de exceções da lei de zoneamento, objetivando a melhoria da infraestrutura 

urbana, meio ambiente, dos espaços públicos. Pressupõe-se, então, uma parceria entre o setor público 

e privado, cuja modalidade de funcionamento representa - para um país como o Brasil onde a esfera 

pública é frágil frente aos interesses patrimoniais - um âmbito nebuloso e não suficientemente 

regulamentado. 

(...) pela própria natureza do instrumento “Operação Urbana”, a consecução de tal propósito 
seja em grande medida proporcionalmente dependente do efetivo interesse dos agentes 
econômicos: a contrapartida paga pela utilização dos benefícios de exceção (potencial 
construtivo adicional) é o que pode garantir o fluxo de recursos necessários à realização das 
obras e ações de estruturação e qualificação urbana. Mas, por isto mesmo, a 
correspondência e o rebatimento entre as duas séries – interesse privado / objetivos públicos 
– requerem ordem de precedência e inferência: a última determinaria ou regularia a primeira 
(que, por sua vez, a possibilita). Daí a tarefa pública de elaborar e formular diretrizes 
urbanísticas, coordenar e/ou realizar estudos e projetos urbanos, definindo prioridades e 
fases de implantação e promover sua divulgação e debate (SALLES, 2005). 

O trecho extraído de Salles, que operou diretamente na elaboração dos estudos da SEMPLA, 

funcionais a delimitação da OUDS, sintetiza esta relação entre os agentes público e privado que se 

aciona na implementação deste instrumento e que não se estrutura em cima de bases igualitárias em 

termos de interesses, de poder de pressão.   

 

4.2.1.2 Zoneamento  
 

No âmbito da lei do uso e ocupação do solo, aprovada em conjunto com os Planos Diretores Regionais 

de cada Subprefeitura, destaca-se e analisa-se a delimitação e significado das zonas Especiais na 

região objeto de pesquisa: Zona Especiais de Interesse Social - ZEIS, Zona Especial de Preservação 

Cultural – ZEPEC, assim como as alterações das zonas predominantemente industriais. As zonas 

selecionadas representam a expressão das peculiaridades dos distritos, além de representarem 

delimitações específicas de aplicação de diversos instrumentos urbanísticos voltados à regulamentar a 

produção do espaço no respeito da função social da propriedade. A distribuição e delimitação das 

diversas zonas nos seis distritos são apresentadas no Mapa 15. 

 

 



 

155 

 

I)  Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS 3  

Anteriormente à aprovação do PDE, as Zonas Especiais de Interesse representavam um instrumento 

concebido de forma coerente com a agenda da Reforma Urbana, finalizado ao cumprimento da função 

social da propriedade. As ZEIS se constituíram enquanto ferramenta de regularização fundiária, de 

modo a aumentar o acesso a terra pelo poder público voltado para responder à demanda habitacional 

dos grupos de baixa renda. 

Para a cidade de São Paulo, conforme Decreto M. 44.667 de 2004, art.1, as ZEIS são assim definidas:  

Zonas especiais de interesse social são porções do território do Município delimitadas por lei 
e destinadas, prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e à 
produção de Habitação de Interesse social HIS e de Habitação do Mercado popular HMP, 
incluindo a recuperação de imóveis degradados, a provisão de equipamentos sociais e 
culturais, espaços públicos, serviços e comércio de caráter local. 

Na região da pesquisa foram delimitadas e aprovadas em 2004, 19 áreas destinadas como ZEIS 382, 

vários perímetros (Mapa 12) são coincidentes com zonas predominantemente industriais alteradas em 

função da identificação de áreas obsoletas em regiões servidas de infraestruturas e com potencial de 

intervenção.  

Especificamente as ZEIS 3, concebidas para as regiões centrais, estabelecem incentivos à produção 

de Habitação de Interesse Social – visando o atendimento à famílias de até 6 salários mínimos, em 

regiões consolidadas da cidade. Nestas zonas determina-se que em lotes maiores de 500 m² é 

possível aprovar novo empreendimento, podendo atingir um coeficiente de aproveitamento igual a 4, 

sem prever o pagamento de outorga onerosa, mas respeitando a seguinte composição: o mínimo de 

40% de área construída deve ser destinada à HIS, no mínimo os outros 40% devem ser destinados 

para a HIS ou Habitação de Mercado Popular – HMP, e por fim no mínimo 20% para outros tipos de 

usos. 

                                                            
82 Além das ZEIS 3 foram elaboradas outras tipologias aqui sintetizadas: 
ZEIS-1: áreas ocupadas por população de baixa renda, abrangendo favelas, loteamentos precários e empreendimentos 
habitacionais de interesse social ou do mercado popular, em que haja interesse público expresso por meio desta lei, ou dos 
planos regionais ou de lei específica, em promover a recuperação urbanística, a regularização fundiária, a produção e a 
manutenção de Habitações de Interesse Social - HIS; 
ZEIS-2: áreas com predominância de glebas ou terrenos não edificados ou subutilizados, conforme estabelecido nesta lei, 
adequados à urbanização, onde haja interesse público, expresso por meio desta lei, dos planos regionais ou de lei 
específica, na promoção de Habitação de Interesse Social - HIS ou do Mercado Popular - HMP, incluindo equipamentos 
sociais e culturais, espaços públicos, serviços e comércio de caráter local; 
ZEIS-4: gleba ou terreno não edificado e adequado à urbanização, localizado em Área de Proteção aos Mananciais - APM 
ou de proteção ambiental, na Macroárea de Conservação e Recuperação, definida no Art. 153 do PDE, destinadas à 
promoção de HIS. 
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Os perímetros de ZEIS 3, na região pesquisada, concentram-se nos distritos do Brás, Pari e Cambuci. 

Destas, nove são imóveis isolados e as dez restantes representam uma área de 98,2 hectares. Desde 

a aprovação do PDE (2002) até hoje, nenhum empreendimento de promoção pública ou de promoção 

privada para a Habitação de Interesse Social ou Habitação do Mercado Popular foi realizado ou está 

em processo de aprovação nas quadras delimitadas como ZEIS 3. A possibilidade de definir perímetros 

urbanos e atribuir-lhe a classificação de zona especial de interesse social é uma possibilidade do órgão 

público que reconhece o conceito de função social da propriedade, na identificação de áreas 

subutilizadas ou de concentração de moradia precária em tecidos urbanos consolidados e servidos de 

infraestruturas.  

Nos perímetros das ZEIS 3 podem ser utilizados outros instrumentos urbanísticos incluídos no  Estatuto 

da Cidade como: parcelamento, edificação e utilização compulsórios; IPTU progressivo com o tempo; 

desapropriação com títulos da dívida pública; isenção da outorga onerosa (concessão do direito de 

construir acima do CA básico); e transferência do potencial construtivo. 

A aplicação das ZEIS 3 gerou muitas expectativas no período de concepção e de delimitação direta no 

território, e nos últimos anos foi objeto de inúmeras avaliações e análises desenvolvidas por 

dissertações e teses em função dos baixos resultados avaliados (produção de moradia para população 

de baixa renda) em relação aos objetivos propostos (TSUKUMO, 2007; SANTO AMORE, 2013). 

II) Zonas Especiais de Preservação Cultural - ZEPEC 

As Zonas Especiais de Preservação Cultural – ZEPEC “são aquelas destinadas à preservação, 

recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico e arqueológico, podendo se configurar 

como sítios, edifícios ou conjuntos urbanos.” (Art. 41, Lei M.13.430 de 2002). Neste sentido, nos 

distritos foram apontadas, no âmbito das discussões para a elaboração do PDE, áreas e imóveis 

isolados a ser incluídos como ZEPEC (Mapa 12), de modo a um eventual processo de reconhecimento 

do valor cultural e sucessivamente, o tombamento dos edifícios (RUFINONI, 2009).  

Nas áreas enquadradas como ZEPEC aplicam-se restrições nas transformações de imóveis e 

propõem-se compensações mediante a concessão da ‘transferência do direito de construir’ que permita 

utilizar o potencial construtivo do lote a ser preservado em outros (Lei M. 13.340 de 2002, Art. 146 e Lei 

M. 13.885 de 2004, Art. 2º). Os Planos Regionais Estratégicos dos seis distritos pesquisados 

apontaram como ZEPEC: 4 imóveis no Pari; 21 no Brás; 1 no Cambuci e 10 na Móoca, não havendo 

nenhuma indicação nos distritos do Ipiranga e de Vila Prudente. Nas zonas predominantemente 

industriais, que foram alteradas com o novo zoneamento de 2004, surpreendentemente não foi 
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identificado nenhuma ZEPEC, nem conjunto de quadra, nem edificações isoladas. Esta verificação 

poderia induzir à conclusão de que estas áreas ou as fábricas localizadas nas zonas que deixaram de 

ser predominantemente industriais não sejam de interesse histórico arquitetônico. Ao contrário, o 

levantamento de campo realizado em 2010 evidenciou manifestações relevantes em termos de 

patrimônio material do período industrial na cidade, confirmadas por um levantamento realizado por 

Rufinoni (2009), representado no Mapa 15, pesquisadora da área de restauro, exatamente no 

perímetro definido como Operação Urbana Diagonal Sul. 

Historicamente, no Brasil, o compromisso público de identificação, preservação, manutenção e gestão 

do patrimônio cultural foi secundário frente à outros tipos de investimentos e, talvez, outras prioridades 

urbanas. No caso específico de São Paulo, a apropriação e o reconhecimento do patrimônio material 

histórico ainda não é um exercício consolidado na sociedade civil, mas refere-se a um grupo de 

profissionais, e de acadêmicos, que buscam despertar atenção na preservação de memórias coletivas, 

no respeito de preceitos teóricos e práticas de preservação e restauro (RUFINONI, 2009). A dinâmica 

intrínseca de formação da cidade de São Paulo ocorreu por meio de processos sucessivos de 

destruição do patrimônio preexistente em prol da modernização e do desenvolvimento urbano, 

suportados por uma lógica urbana, quase que exclusivamente especulativa. Ainda mais, neste cenário, 

onde edifícios fabris - lócus de trabalho operário, cuja presença marcava o cotidiano de bairros inteiros 

- são apontados como sítios industriais de ‘patrimônio histórico-documental’ e elevados a patrimônio 

industrial. A seguir é tratada a questão do patrimônio e da dupla visão de vínculo ou potencialidade na 

lógica dos agentes urbanos, e da complexidade de reconhecimento mais amplo da preservação da 

memória urbana coletiva.   
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III) Zonas com uso predominantemente Industrial - ZPI 

As áreas delimitadas como Zonas Predominantemente Industriais - ZPI – conforme Lei Municipal que 

regulamenta o uso e ocupação do solo, na região objeto desta pesquisa, ainda se concentram ao longo 

da linha férrea, mas sofreram relevantes alterações se confrontadas com os perímetros destinados a 

este uso nas legislações anteriores. A lei municipal que instituía o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado/PDDI (Lei M. n. 7.688 de 1971) 83, assim como a legislação Estadual (Lei n.1.817 de 1978) 

elaborada para regulamentar o desenvolvimento industrial no Estado de São Paulo, destinavam zonas 

específicas para as instalações das indústrias: Zona 6 municipal e ZUPI (Zona de Uso 

Predominantemente Industrial) 1 e 2 estadual84. 

Após análise comparativa entre o zoneamento municipal e estadual da década de 1970 (Mapa 14) e o 

zoneamento vigente de 2004 (Mapa 13), a redução das áreas no município destinadas ao uso industrial 

foi de 8,90 Km² (em 1972 totalizavam 49,72 Km², e em 2004 calculava-se uma área de 40,82 Km²) 

(MORINAGA et al., 2004). Observou-se uma redução de 51,36% das zonas demarcadas como Z6 

juntamente com as ZUPI e as atuais ZPI nas regiões incluídas nas Subprefeituras da Sé, Móoca, 

Ipiranga e Vila Prudente/Sapopemba, especificamente nos distritos da pesquisa. Em termos 

quantitativos, as primeiras representavam 998,3 ha (1972) em contraposição aos 512,8 ha (2004) das 

ZPI vigentes. Atualmente as áreas industriais alteradas (485,5 ha), foram indicadas em sua maioria 

como Zonas Mistas (ZM) 2 e 3 com um coeficiente de aproveitamento (C.A.) máximo igual a 2 e a 2,5, 

respectivamente, e com um gabarito máximo previsto de 25 m para ZM 2, e, no caso da ZM 3, sem 

limites. 

  

                                                            
83 A lei de zoneamento foi elaborada em 1972. Previu uma legislação com zonas numeradas e perímetros delimitados, 
abrangendo todo o município, com o objetivo de estabelecer equilíbrio entre as diferentes funções urbanas - habitação, 
trabalho, lazer e circulação de forma harmoniosa (SEMPLA). 
 
84 Em anexo, quadros específicos definem os coeficientes de aproveitamento e as taxas de ocupação previstas em cada 
perímetro.  
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Tabela 16 - Identificação de perímetros alterados (zona industrial) 

Zonas Industriais PD - Z6 
(1972) 

Zoneamento Estadual - ZUPI 
(L. 1.817 1978) 

Regulamentação vigente 
LM 13.885 de 2004 

Distritos  Distritos  
Cambuci Z6 029 Mooca-

Cambuci 
ZUPI 1 (118) ZEIS 3  e ZM2  (Z6 foi retirado) 

Móoca Z6 024 Móoca ZUPI 2  (206) ZEIS 3 e ZM2  (Z6 foi retirado)  
Móoca Z6 025 Móoca ZUPI 2  (207) ZM 2 ZM3-a  (Z6 foi retirado) 
Móoca Z6 026 Móoca ZUPI 2  (208) ZM 2  e ZCP-a (Z6 foi retirado) 
Ipiranga Z6 031 Ipiranga ZUPI 1  (119) ZEIS 3 (Perímetro  Z6 alterado)  
Ipiranga  Z6 034 Ipiranga ZUPI 1  (121) ZEIS 3 e ZEIS 4  (Perímetro  Z6 alterado) 
V.Prudente  Z6 033 V.Prudente  ZUPI 1  (120) ZM 2 (Perímetro  Z6 alterado) 

Nota: ZM2: Zona mista de média densidade; ZM3-a: Zona mista de alta densidade; ZCP-a: Zona de centralidade polar; 
ZEIS: Zonas Especiais de Interesse Social (3 ou 4).  
Fonte: Legislação municipal e estadual. Elaborada pela autora 

 
 

Os novos parâmetros urbanísticos comparados com os índices vigentes nas ZPI, com C.A. máximo de 

1,5, e um gabarito máximo de 15 metros, permitem a realização de novas edificações com potencial de 

impacto no território em temos de verticalização. Observa-se, ainda, que estas alterações de índices 

construtivos mais permissivos, nas mudanças de Z6 em ZM- 3, localizam-se nos distritos do Cambuci, 

Vila Prudente e Móoca.  

Este último, durante o processo de discussão, finalizado à elaboração dos Planos Regionais da 

Subprefeitura da Móoca em 2004, registrou a presença mais ativa do setor do mercado imobiliário nas 

negociações relativas à delimitação de zonas que previssem limitação à expansão do mercado 

imobiliário. O setor privado desde o período que antecedeu a elaboração do PDE da cidade de São 

Paulo manifestou claramente os interesses para estas regiões industriais obsoletas. 

Do ponto de vista da configuração econômico-produtiva da metrópole de São Paulo, de um lado, é 

compreensível a redução das regiões destinadas a este uso, em distritos como o Cambuci, Ipiranga e 

Móoca - consolidados, servidos de infraestruturas, muito urbanizados e localizados em regiões 

próximas a área central. Por outro lado, a alteração de zoneamento sem outras restrições concebidas 

ad hoc, entregou, quase que automaticamente, estas áreas à (re)produção dos espaços de 

obsolescência - esvaziados do uso industrial - por agentes privados, que intervêm dentro do marco 

legal, contribuindo para uma rápida substituição do ‘preexistente’ por outros produtos imobiliários em 

cada lote. 
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A mudança do zoneamento neste caso é interpretada como uma forma de intervenção do poder público 

no território. Por este motivo, este aspecto foi objeto de análise no âmbito deste trabalho, na 

perspectiva de identificar as transformações e os processos induzidos diretamente ou indiretamente 

pelos agentes urbanos. A análise subsidia, ao mesmo tempo, a leitura das potencialidades destas 

áreas no âmbito da reestruturação do espaço metropolitano. 

A proposta do poder legislativo, em conjunto com o executivo, de redução das áreas destinadas às 

zonas industriais poderia então ser justificada em função do processo consolidado de descentralização 

industrial, que caracterizou, de diferentes maneiras, estes distritos nas últimas quatro décadas, 

motivando o poder público a alterar a destinação de uso de terrenos obsoletos. A constatação da 

presença de instalações industriais em desuso, em bairros com alta densidade residencial, ou a 

identificação de atividades industriais que não seriam mais adequadas ao entorno urbanizado, 

alimentaria a decisão de redução de zonas exclusivamente industriais. Este raciocínio não foi 

associado a uma perspectiva mais abrangente e de longo prazo, de investimentos de interesse público 

visando a melhoria urbana destas áreas ou simplesmente a reconversão destes imóveis como a 

devolução pública destas áreas à cidade.  

Ao contrário, constata-se que as áreas selecionadas que deixaram de ser destinadas à ZPI foram 

objeto de intervenção do setor imobiliário que utilizaram os antigos lotes industriais em obsolescência 

para uso exclusivamente residencial.  

Especificamente estas formas de renovação (destruição e produção do novo) ocorreram em lotes de 

dimensões maiores de 2000 m², como também em áreas maiores de 5000 m², que poderiam ser objeto 

de novos arranjos morfológicos, para os quais poderia se prever a doação de novo viário para as 

quadras quando necessário, ou áreas públicas, ou ainda um percentual de construção para baixa 

renda (conceito esse incluído na revisão do PDE de 2013 (em andamento) denominado quota de 

solidariedade  

Apesar de avaliar que as alterações de zoneamento foram propostas nas áreas delimitadas pelo 

Perímetro da Operação Urbana Diagonal Sul, isso, até agora, demonstrou-se insuficiente para poder 

controlar as transformações no espaço urbano. Por um lado, o instrumento ficou inoperante na região, 

mas, por outro, a (re)produção do espaço ocorreu, e ainda está ocorrendo, de forma desassociada à 

proposta da OUDS e desvinculada de qualquer outra regulamentação para a reconversão das áreas 

obsoletas, nem o efetivo gerenciamento das transformações mediante a participação proativa do órgão 

público. 



 

164 

 

Além disso, os resultados da transformação pelo setor privado - produtos residenciais de médio e alto 

padrão – têm se caracterizado pela demolição de um patrimônio industrial com substituição mediante 

(re)produção de espaço elitizado, sem a contribuição para novas relações urbanas e sem 

contrapartidas da garantia da função social, amplamente regulamentada pelo Estatuto da Cidade. As 

áreas onde ocorreu a alteração de zoneamento industrial para os distritos pesquisados foram 

priorizadas para a verificação in loco do uso e ocupação do solo. Estas porções de cidade foram objeto 

de um levantamento detalhado, em cada imóvel, visando registrar a transformação do uso, o estado e 

obsolescência dos imóveis industriais. 

A análise dos casos levantados é detalhada a seguir para qualificar a atuação privada no território, com 

dados objetivos inerentes à três casos de empreendimentos residenciais. 

 

4.2.1.3 Atuação dos órgãos de preservação: vínculo ou potencialidade para as áreas industriais 
 

No âmbito da matéria de preservação do patrimônio histórico e arquitetônico são reconhecidas fortes 

contraposições e até incoerências entre os preceitos teóricos e as intervenções concretas. No mundo 

inteiro as experiências de tutela e recuperação de edifícios isolados ou complexos históricos são 

orientadas e regulamentas por órgãos públicos, instruídos para este fim. A condição necessária para 

justificar e estabelecer linhas de preservação do patrimônio é um processo anterior de reconhecimento 

público – entendendo a sociedade como um todo - destes conjuntos ou documentos arquitetônicos 

enquanto memória histórica de um lugar, uma cidade ou um país. O processo de reconhecimento 

patrimonial é suportado por meio de análises históricas críticas, estudos aprofundados sobre a 

identificação e devida catalogação das especificidades dos casos a serem abordados. 

O embasamento da questão da preservação do patrimônio material e imaterial de um país é 

fundamentado por cartas internacionais, literatura vastíssima e até códigos/indicações específicas de 

projeto e intervenções. 

O tratamento dos aspectos ligados ao patrimônio industrial no Brasil é considerado como uma matéria 

incipiente, que ainda não despertou a devida atenção para além dos órgãos de preservação e de um 

reduzido número de pesquisadores e acadêmicos. Neste caso, o objetivo colocado é o de analisar as 

dificuldades das questões inerentes ao patrimônio industrial especificamente para o caso de São Paulo. 

Para isso, utilizaram-se referências e bibliografias de pesquisadores que investigaram estes temas de 

maneira séria e aprofundada. Apesar de certo acúmulo, fruto da literatura produzida e das avaliações 
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de casos de intervenções em edifícios fabris, nota-se a ocorrência de situações de descasos que 

ocorreram, e ainda ocorrem, permitindo a destruição de preciosos documentos arquitetônicos 

industriais, bem como o restauro não apropriado em edificações fabris. Torna-se evidente o conflito 

constante no urbano entre as possibilidades de preservação – cuja apropriação não ocorre por parte da 

sociedade – e a ‘necessidade’ do novo (de renovação, a partir da destruição do ‘preexistente’) que 

caracteriza, desde sempre, a postura dos  agentes na sociedade paulistana. 

A questão da preservação do patrimônio industrial é apresentada com caráter interdisciplinar, até 

mesmo mais complexo do que se refere à salvaguarda de monumentos históricos. 

O maior diferencial na abordagem do patrimônio industrial é a dimensão em termos espaciais:  

Trabalhar com edifícios e complexos industriais significa em geral atuar em áreas grandes, 
na maioria das vezes obsoletas e decadentes, que só poderão ser reinseridas numa nova 
realidade agindo em escala mais ampla - através de intervenções articuladas em bairros, 
cidades ou, mesmo, em situações críticas de decadência de vastas áreas, numa região - 
como único meio de viabilizar sua preservação (KUHL, 2009, p. 134). 

 

Esta característica confirmada pelas análises desenvolvidas até agora, representa uma dificuldade a 

qual soma-se uma carência ainda maior, a do reconhecimento coletivo, pois estas manifestações de 

um passado industrial, não tão distante, não adquiriram ainda ‘valor da memória’ (DANSERO; 

VANOLO, 2006).  

Isso condiciona qualquer intervenção pública, em termos de delimitação de perímetros de preservação 

ou regulamentação de tombamento, assim como a aplicação de instrumentos urbanos. Atitudes 

públicas que foram e serão interpretadas meramente enquanto restrição indevida às múltiplas 

possibilidades de alteração, de suposta melhoria dos proprietários privados, juntamente com os 

empreendedores de áreas que são etiquetadas neste caso como degradadas e obsoletas, são 

associadas a um passado industrial de vida operária que não necessita ser resgatado. 

O hipotético desmonte deste imaginário urbano (historicamente, socialmente e economicamente 

produzido) pressuporia a atribuição às áreas e às edificações industriais de valor simbólico. Um valor 

de memória reconhecido e apropriado pela comunidade e pela sociedade como um todo, que deveria 

identificar nas indústrias e nos bairros operários elementos urbanos que compõem uma paisagem 

cultural testemunha de um passado mais recente – memória e história do trabalho e dos trabalhadores. 

Em seguida apresenta-se, especificamente para o caso dos distritos pesquisados, o potencial do 

patrimônio histórico industrial, em termos de identificação de intervenção pública. 
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Nas especificidades do zoneamento de 2004, a indicação e demarcação da ZEPEC garante a 

identificação de alguns edifícios fabris nos seis distritos objeto desta pesquisa. A delimitação destas 

áreas ou identificações de edifícios isolados é interpretada por muitos setores da sociedade 

(proprietários, setor imobiliário, profissionais, etc.) como restrição às possibilidades de transformação 

das áreas industriais visadas à reestruturação da região. Como já antecipado no parágrafo relativo às 

zonas de preservação ZEPEC, a preservação do patrimônio material representado por edificações de 

interesse histórico-arquitetônico e industrial não reúne opiniões unânimes. 

As análises e considerações relativas à pesquisa não entram no mérito das questões sobre a 

restauração de imóveis ou na estruturação específica de preceitos teóricos e práticos neste sentido. 

Analisam-se as modalidades de atuação, neste caso do estado, e procede-se com uma leitura analítica 

da configuração espacial na elaboração de referências que possam auxiliar no reconhecimento destas 

áreas como reservas especiais de natureza pública. Este procedimento passa também pela análise do 

‘valor’ destas áreas de forma a orientar escolhas e apontar diretrizes de reconversão pública desta 

região. 

Neste sentido, destacam-se conceitos imprescindíveis para a discussão da reconversão desta região a 

respeito das preexistências, visando a potencialização da transformação por meio do processo de 

atribuição do valor urbano a cada elemento no conjunto da região. A seguir, são destacados os 

múltiplos sentidos do valor referente à preservação do patrimônio industrial que compõem o referencial 

estruturado na seção 1 relacionado ao contexto urbano da pesquisa.  

- Valor arquitetônico e histórico do edifício fabril: entendido como documento arquitetônico singular 

com uso de materiais que não existem mais, além do valor com documento imaterial enquanto 

lugar de trabalho cujas técnicas e modalidades de produção não são utilizadas; 

- Valor arquitetônico do entorno construído, que constituiu um conjunto urbano testemunho de 

relações de vida; 

- Valor urbano da paisagem industrial: enquanto união de elementos edificados, viários, espaços 

públicos, relações de gabarito, volumetrias reconhecíveis, assim como os aspectos imateriais das 

relações sociais. Dessa forma configura-se a memória social coletiva - ligada a relações sociais e 

de trabalho vivenciadas em outro momento histórico, político e econômico.  

- Valor cognitivo da paisagem cultural: entendida enquanto relação entre o urbano e a cultura, na 

perspectiva de completar a entendimento do território por meio de um olhar da sociedade, 
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promovendo conhecimento (DANSERO, 1993). Este conhecimento fundamenta a memória urbana 

na definição de um patrimônio comum.  

É necessário esclarecer que as referências de paisagem, aqui especificadas, são interpretadas 

enquanto “práticas materiais e sociais” (DANSERO, VANOLO, 2006), e por isso são resultantes da 

produção do espaço, das relações sociais e urbana existentes na cidade. 

A pesquisa realizada por Rufinoni (2009) representa uma importante etapa na identificação de 

edificações industriais, potenciais objetos de preservação, assim como no registro dos imóveis 

identificados como patrimônio industrial e já demolidos. Estes foram etiquetados como obstáculos a ser 

superados para a renovação e o reaproveitamento do valor de troca do solo restringindo a leitura 

analítica urbana a uma visão limitada ao lote. Da mesma forma, o tombamento de edifícios sempre foi 

interpretado como vínculo e restrição ao direito de construir do proprietário e as possibilidades de 

acessar a sua renda fundiária. Ao contrário da definição de uma leitura mais ampla e necessária sobre 

a análise do patrimônio industrial, o edifício fabril adquire um valor de memória urbana em termos de 

potencialidade para reconversão. 

O mapa 15 apresentado auxilia na visualização e localização do patrimônio industrial nos distritos – 

levantado por Rufinoni – assim como na comparação entre o patrimônio já tombado pelos órgãos 

municipais, aquele com interesse para a preservação (avaliado mediante os critérios de pesquisa de 

Rufinoni) e as edificações fabris já demolidas – potenciais documentos históricos e arquitetônicos. 

Este quadro promove uma primeira reflexão sobre quantas edificações industriais não foram ainda 

classificadas ou estão protegidas pela legislação, e como, paradoxalmente, o número de edifícios 

tombados é similar aos edifícios de interesse histórico e arquitetônico que já foram demolidos. 

Vale acrescentar a consideração de que o processo de tombamento per se é necessário assim como a 

aplicação dos instrumentos de preservação, mas que no caso do patrimônio industrial - com as suas 

peculiaridades dimensionais – é indispensável conceber outros tipos de instrumentos que pudessem 

dialogar com aqueles estritamente urbanísticos, veiculando de forma complementar as possibilidades 

de reconversão e ao mesmo tempo enfrentar as questões de promoção financeira para salvaguarda da 

memória coletiva da cidade industrial. 
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4.2.1.4 Restrições nas áreas industriais obsoletas: contaminação 
 

Em paralelo às questões do patrimônio histórico industrial nesta região, é necessário destacar, com 

específica atenção, as restrições potenciais para as áreas industriais em função das contaminações e 

do comprometimento gerado por determinados usos ou presença de substâncias nocivas no solo. 

Estes temas são bastante complexos e pressupõem aprofundamentos que não são objeto desta seção. 

Ao mesmo tempo é necessário apresentar e identificar elementos nevrálgicos da questão, que 

compõem a complexidade inerente às áreas industriais em obsolescência e o reconhecimento 

intrínseco de seu valor urbano.  

De forma geral o passivo ambiental e a sua remedição (ação de contenção e remoção dos danos 

ambientais) são de responsabilidade do gerador da contaminação ambiental causado por atividades 

industriais. O comprometimento ambiental das áreas contaminadas por determinados usos industriais 

era assunto quase que exclusivamente do órgão estadual de São Paulo - CETESP85, antes do ano de 

2000, cuja estrutura legal não era adequada à complexidade do fenômeno. Em função da competência 

municipal da alteração do uso e ocupação do solo a prefeitura está desde aquela época aprimorando o 

seu referencial de atuação e legislação.  

É um campo de atuação relativamente novo para o Brasil, e como primeira consideração o quadro 

legislativo não é suficientemente claro em relação às responsabilidades, as ações a serem previstas, e 

as competências entre instâncias estaduais e municipais. 

O marco legal que suporta as questões da contaminação vem se aprimorando, conforme o 

enfrentamento de casos específicos e o surgimento de questões concretas. Com o propósito de 

identificar os significados básicos de expressões como ‘área contaminada’ e ‘remediação’, assim como 

entender os principais elementos pertinentes à contaminação industrial, destacam-se as seguintes 

legislações: 

i) Lei Estadual n. 13.577, de 2009, que regulamenta e define o significado de área contaminada: 

“área contaminada é uma área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que 

contenha quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam 

causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger”.  

                                                            
85 Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ligada à Secretaria do Meio Ambiente do governo do Estado de 
São Paulo. 
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A legislação coloca, finalmente, aspectos fundamentais na questão da contaminação: disciplina 

sobre as responsabilidades ambientais e as necessárias ações para remediação; a realização 

de cadastramento das áreas industriais contaminadas, assim como a obrigatoriedade do 

proprietário de uma área industrial contaminada de averbação da condição no registro da 

matrícula do imóvel e, por fim, a comunicação obrigatória ao Sistema Estadual de 

Administração da Qualidade Ambiental de encerramento de atividade acompanhada por um 

‘Plano de Desativação’.  

ii) Resolução Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), n. 420, de 2009, estabelece 

que 

remediação é uma das ações de intervenção para reabilitação da área contaminada, que 
consiste em aplicação de técnicas, visando a remoção, contenção ou redução das 
concentrações de contaminantes e reabilitação da área de modo a possibilitar a sua 
reutilização, com limites aceitáveis de riscos ao meio ambiente e à saúde humana (grifo 
nosso).  

 

iii) A legislação municipal que tratam do tema consiste, além do PDE 2002 com abordagem 

genérica, na Lei M. 13.885 de 2004 que dispõe sobre o parcelamento do solo, alteração de 

uso em áreas contaminadas atrelando qualquer procedimento à prévia autorização 

especial produzida pela da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) . 

iv) Lei M. 15.098 de 2010, com sua mais recente aprovação obriga o poder executivo da 

Prefeitura a dar ampla divulgação mediante a publicação das informações do Relatório das 

áreas contaminadas do município de São Paulo. Conforme Morinaga (2013) estes 

relatórios não são atualizados e contém, em sua grande maioria, a listagem dos postos de 

gasolina em desuso.   

Ficam as críticas relativas à divulgação destas informações nos sites oficiais em função da atualização 

e consistência dos dados, pois deveriam ser resultantes de uma fiscalização continua do território, lote 

a lote, devido a rápida transformação destas áreas pelo setor privado. Anterior a isso, aponta-se que a 

legislação estadual aprovada em 2009 estabelece a obrigatoriedade de comunicação dos 

encerramentos das atividades, mas as indústrias que se tornaram obsoletas antes deste ano (a maioria 

dos casos no município de São Paulo) não se enquadram no registro industrial para a verificação de 

contaminação. Dessa forma, é necessária outra modalidade de atualização de registro das atividades 

industriais na avaliação de contaminação anterior ao ano de 2009. 
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Segundo Morinaga, existem discrepâncias entre as informações disponíveis nos dois órgãos e no caso 

da instância municipal existem empreendimentos residenciais (identificados no levantamento desta 

pesquisa) já realizados em áreas de potencial contaminação que no relatório apresenta-se como em 

fase de processo de monitoramento para reabilitação (MORINAGA, 2013, p. 102).  

A experiência ocorrida em 2004 que envolveu o município de São Paulo, especificamente a SVMA –

DECONT/Departamento de Parque e Áreas Verdes - DPA na realização do projeto “Revitalização de 

áreas urbanas degradadas por contaminação no município de São Paulo“ em cooperação com a 

Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA e a Cooperação Técnica Brasil-Alemanha – GTZ 

Programa Energia e Meio Ambiente – Projeto Gestão Ambiental Urbana – ProGAU, auxiliaram no 

aprimoramento e na verificação dos casos de contaminação ambiental devida aos usos industriais. O 

projeto objetivava estruturar um modelo de intervenção para a revitalização de espaços urbanos 

subutilizados e degradados por contaminação com as seguintes metas: 

 Avaliação prévia do problema de contaminação; 

 Internalização da questão nos órgãos públicos; 

 Mudança de visão dos empreendedores públicos e privados; 

 Utilização segura das áreas remediadas; 

 Evitar o surgimento de áreas órfãs (Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, 2005). 

Para este fim, na ocasião, foi selecionada pelo órgão da PMSP uma área piloto de estudo em função 

do zoneamento preexistente e de indicações relativas ao Cadastro de Contribuintes Mobiliários. A área 

identificada está incluída na região objeto da pesquisa e coincide com zonas demarcadas como 

predominantemente industriais pela Lei M. 13.885 de 2004 ao longo de um trecho da linha férrea que 

passa pelos distritos do Cambuci, Móoca, Ipiranga e Vila Prudente. 
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Em uma primeira fase, a SVMA selecionou 644 indústrias que passaram por uma filtragem, mediante 

consulta do Código das Atividades do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas – 

Fiscal / IBGE 2003), visando identificar atividades e os endereços com maior potencial de 

contaminação (em um total de 258) e assim proceder a uma análise mais aprofundada. 

As informações da SVMA foram cruzadas com o levantamento dos postos de combustíveis presentes 

na área de estudo (SEHAB/CONTRU/2005) e com o levantamento das áreas classificadas como 

contaminadas na região de estudo pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cadastro 

SVMA/GTAC e CETESB). Os resultados foram sintetizados (Mapa 17) em categorias distinguindo as 

indústrias desativadas, as áreas ainda ativas, as áreas subutilizadas, com destaque para duas áreas 

onde foram encontrados, no lugar de dois estabelecimentos industriais, um empreendimento em 

construção e um lançamento imobiliário. 

Vale notar que nos endereços identificados foram selecionadas 28 áreas de maior interesse pelo 

projeto da SVMA e foi realizada in loco uma verificação das mudanças de uso baseada no Cadastro 

fornecido pela Secretaria de Finanças/2004. Uma das alterações de uso apontou o mesmo caso 

posteriormente analisado no lançamento do empreendimento imobiliário Stuppendo, localizado na área 

de uma antiga metalúrgica - Piratininga - em terreno com alto potencial de contaminação (segundo 

relato da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente). A mesma Secretaria (SVMA) exigiu um 

procedimento para o isolamento de áreas com concentração de elementos ferrosos transmissíveis via 

solo e falda aquífera. 

A realização desta experiência piloto revela-se valiosa na avaliação da complexidade da questão da 

desativação industrial e contaminação no território urbano, falta de estrutura ad hoc para o tratamento 

do fenômeno, assim como a carência de quadros técnicos para proceder na fiscalização das áreas 

contaminadas e no monitoramento das transformações em uma cidade como São Paulo. Soma-se a 

estas considerações a dificuldade de não se dispor de um marco legislativo único para as questões de 

passivos ambientais decorrentes do uso industrial. Tal fato dificulta uma atuação integrada dos órgãos 

das diferentes instâncias, estadual e municipal.  

Evidencia-se que, conforme o geólogo Motta86, a questão de gerenciamento das áreas contaminadas, 

ou seja, a identificação dos potenciais de contaminação, realização de operações de investigação, 

regulamentação sobre as possibilidades de reconversão destas áreas e mudanças de uso, é tarefa a 

                                                            
86 Coordenador do Grupo Técnico de Áreas Contaminadas da Divisão Técnica de Licenciamento Ambiental SVMA em 2010. 
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ser planejada conjuntamente com os outros órgãos. Após experiência piloto relatada, promoveu-se um 

primeiro passo na integração das informações entre a SVMA e a SEHAB com o departamento de 

aprovação de novos empreendimentos APROV. Ficam em aberto questões relativas às carências no 

controle da efetivação da descontaminação quando o empreendedor se encarrega de realizá-la antes 

da construção do conjunto imobiliário. 

Finaliza-se esta breve contextualização das questões de contaminação, na constatação sobre as 

capacidades de fiscalização e controle de áreas com potencial de contaminação, assim como que o 

tempo necessário para detectar os danos ambientais são inferiores ao tempo e capacidade de 

investimentos e transformação de uso do setor privado das áreas industriais.  

 

4.3 Intervenções do setor privado nas áreas industriais  
 

“Desde que a legislação paulista começou a fixar o coeficiente de aproveitamento, a atenção do setor 

imobiliário voltada para legislação urbanística do município tem sido crescente e este setor tem sido 

cada vez mais atuante e vigilante em relação a esta legislação” (VILLAÇA, 2005, p. 55). 

A sistematização e análise dos dados obtidos pela Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio – 

EMBRAESP – tiveram o objetivo de caracterizar, em termos de localização e tipologia de 

empreendimentos, o interesse do setor privado, especificamente do mercado imobiliário, para a região 

objeto de pesquisa.  

Os dados relativos aos lançamentos foram primeiramente organizados por empreendimento, isto é, a 

identificação e o agrupamento de lançamentos que pertenciam ao mesmo conjunto residencial, 

possibilitando a identificação e espacialização do lote ou conjunto de implantação. As informações 

tratadas permitem a localização dos empreendimentos nos distritos e a análise de casos específicos 

relacionados ao tamanho e ao padrão do lançamento. Associa-se a este quadro a análise dos 

lançamentos baseados na distribuição das UHs por valor de m² útil, classificados por faixas de valores, 

assim como a distribuição das UHs por número de dormitórios. Os dados analisados e sistematizados 

nas Tabelas 18 e 19 foram extraídos para o intervalo temporal de 2003 a 2010, tendo em vista que o 

primeiro ano inicia-se após a aprovação do PDE e o último coincide com o ano de realização do 

levantamento de campo da pesquisa.   
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Como ponto de partida para o desenvolvimento das análises, é importante ter um panorama dos 

empreendimentos imobiliários nos distritos no período anterior, isto é, entre 1995 e 2002 conforme 

descrito na Tabela 17. 

Tabela 17- Lançamentos de empreendimentos residenciais - 1995-2002 

Distritos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 
Total UH 

1995-2002 
Cambuci  - 1 2 - 3 - 1 - 7 1.185 
Brás - - 1 - 1 - 0 - 2 492 
Pari  - - - - 1 - 1 - 2 156 
Móoca 4 4 1 2 7 7 4 6 35 2.686 
Ipiranga  8 1 2 1 9 5 5 6 37 3.223 
Vila Prudente  6 1 2 3 3 4 6 6 31 2.383 
Total 18 7 8 6 24 16 17 18 114 10.125 
MSP 383 343 319 246 237 313 249 270 2360 211.908 

Fonte: EMBRAESP. 

 

Neste período a concentração dos investimentos do setor imobiliários na região manifestou-se com um 

número total de 114 empreendimentos, representando 5% dos lançamentos totais registrados no 

município, somando 10.125 UHs no total.  

Nos distritos do Ipiranga, Móoca e Vila Prudente concentram-se 90% dos empreendimentos totais da 

região pesquisada, sendo que 103 são lançamentos residenciais do total de 114. Os três distritos 

restantes (Cambuci, Brás e Pari) somaram 11 empreendimentos em sete anos, representando 10% dos 

empreendimentos lançados na região em contraposição as porcentagens registradas no Ipiranga, de 

32%, 31% para Móoca e 27% para a Vila Prudente.  

Destaca-se que o distrito do Cambuci, no intervalo de 1995-2002, apesar de ter apenas 7 

empreendimentos, este número totaliza 1185 UHs: número expressivo que após análise detalhada, 

caso a caso, evidenciam dois empreendimentos lançados nos últimos anos do intervalo de 1997-2001, 

que respectivamente contavam com 188 e 292 UHs.   

Os últimos anos deste intervalo são caracterizados pelo início de uma tendência de investimentos do 

setor privado, que se afirma no segundo intervalo com o interesse e preferência pelos grandes 

empreendimentos onde concentram-se muitas unidades organizadas em torres com ocupação de 

condomínio fechado promovida pela disponibilidade de grandes lotes nos distritos pesquisados.  
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Tabela 18 - Lançamentos de empreendimentos residenciais - 2003 – 2010 

Distritos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Total UH 
2010-2003 

Cambuci 2 2 1 - - - - - 5 683 
Brás - - - - - 1 1 - 2 600 
Pari - - - - - 1 - 1 2 785 
Móoca 6 8 4 4 9 11 5 9 56 7.345 
Ipiranga 8 1 5 4 10 5 5 9 47 4.844 
Vila Prudente 4 7 1 4 8 7 1 5 37 4.812 
Total 20 18 11 12 27 25 12 24 149 19.069 
MSP 281 238 266 255 303 282 240 267 2132 220.753 

Fonte: EMBRAESP. 

 

A Tabela 18 resume, no intervalo temporal de 2003 e 2010, todos os lançamentos residenciais 

organizados espacialmente por distrito e ano. Durante os sete anos foram registrados 149 

empreendimentos residenciais (7% dos empreendimentos lançados na cidade e 8,5% das UHs totais 

lançadas) de promoção privada nos 6 distritos, especificando que nos distritos do Brás e do Pari, 

ambos da Subprefeitura da Móoca, foram localizados somente quatro novos empreendimentos que em 

conjunto com os cinco lançados no Cambuci totalizam 9. Destacam-se, de forma evidente, três distritos 

mais centrais no segundo intervalo, onde houve uma diminuição de novos empreendimentos e, ao 

contrário, os distritos da Móoca, Ipiranga e Vila Prudente destacam-se pela concentração de 

lançamentos: 56 na Móoca – registrando no mínimo 4 empreendimentos por ano, 47 no distrito do 

Ipiranga, e 37 no distrito de Vila Prudente. Os dados manifestam um claro interesse do setor privado 

nestes últimos três distritos que está associado necessariamente à facilidade de acesso aos lotes de 

grandes dimensões que promovem produtos imobiliários semelhantes aos de clube. 

Vale ressaltar que na análise anterior, focada na alteração de uso (dados TPCL), ao longo do mesmo 

período, 2002-2010, os distritos da Móoca e do Ipiranga foram afetados por uma perda do uso 

industrial, expressa por um saldo negativo de 51 e 79 lotes, respectivamente, o que representava para 

Móoca uma área total de perda de 33 hectares e para o distrito do Ipiranga uma área total de 9 

hectares. Soma-se a estes dados para os mesmos distritos uma perda de terrenos vagos, que para a 

Móoca significou 109 lotes a menos, equivalentes a 20 hectares de área. 

Apesar de não poder identificar uma correspondência unívoca entre cada lote industrial em desuso 

(perda de uso industrial) com a realização de um novo empreendimento (aumento do uso residencial), 

não deve ser negligenciada a combinação destes dois fatores enquanto determinantes na 

concentração dos investimentos do setor imobiliário.  
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Na análise dos empreendimentos totais nos distritos, evidencia-se que no último período aumentaram 

30% em relação ao primeiro intervalo de 1995-2002, mas em termos de números de UHs o valor 

aumentou 88%. Configura-se um incremento em unidades residenciais que aponta por 

empreendimentos sempre maiores, cuja análise deve ser integrada com as informações relativas ao 

padrão dos conjuntos realizados.  

Para este fim destaca-se a análise dos empreendimentos (Tabela 18) cujas unidades habitacionais por 

distritos foram classificadas pelo número de dormitórios de um a quatro. O filtro organizado desta forma 

auxilia na interpretação da tipologia das unidades e consequentemente do padrão do empreendimento. 

 

Tabela 18 - Distribuição de unidades por n° de dormitórios - 2003-2010 

Distritos 1 % UHs 
distrito 

2 % UHs 
distrito 

3 % UHs 
distrito 

4 % UHs 
distrito 

Total UH 

Cambuci _ _ 418 61% 259 38% 6 1% 683 

Brás _ _ 377 63% 223 37% _ _ 600 

Pari _ _ 354 45% 231 29% 200 25% 785 

Móoca 65 _ 1968 27% 2651 36% 2661 36% 7345 

Ipiranga _ _ 1409 29% 1615 33% 1820 38% 4844 

V. Prudente _ _ 2112 44% 1890 39% 810 17% 4812 

Total 65 - 6638 35% 6869 36% 5497 29% 19069 

Fonte: EMBRAESP.  

As unidades dos empreendimentos distribuem-se entre dois, três e quatro dormitórios, destacando-se o 

distrito da Móoca - único que registra 65 UHs de um dormitório, relativo a um lançamento de um 

empreendimento no último ano do intervalo de 2010. Verifica-se, então, a homogeneidade de 

distribuição das UHs totais por dormitório, 36% de três, 35% de dois e 29% de quatro dormitórios.  

Quando se detalha a análise na distribuição das UHs em cada distrito evidenciam-se as diferenças de 

tipologia das unidades entre os distritos do Brás, Cambuci, Pari e Vila Prudente, que são onde as 

unidades habitacionais dos empreendimentos lançados concentram maiores porcentagens para dois 

dormitórios (63%, 61%, 45% , 44% respectivamente). Ao contrário, os distritos do Ipiranga e da Móoca 

registram porcentagens maiores (38%) e (36%) de unidades com um padrão de quatro dormitórios, 

mantendo porcentagens similares para as UHs de três dormitórios. 
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Tabela 20 - Distribuição das unidades por faixas de valores - R$ /m² de área útil - 2003-2010 

Distritos 3.000 < x 
2.500 < x 
≤ 3.000 

2.000 < x 
≤ 2.500 

1.500 < x 
≤ 2.000 x <1.500 

Total 
UH* 

N° % N° % N° % N° % N° % N° 

Cambuci - - - - 435 9 84 5 164 36 683 

Brás - - 497 11 103 2 - - - - 600 

Pari 785 11 - - - - - - - - 785 

Móoca* 2.812 40 2.033 45 1.732 34 228 15 216 48 7.021 

Ipiranga 2.267 32 1216 27 1.194 23 161 10 6 1 4.844 

V. Prudente 1.254 18 778 17 1.631 32 1.084 70 65 14 4.812 

Total 7118 100 4524 100 5095 100 1557 100 451 100 18.745 

% 38%  24%  27%  8%  2%  100% 
 

Fonte: EMBRAESP.  
Nota: o número das unidades totais não coincide com o registrado nas outras tabelas em função da falta de informação da 
EMBRESP dos valores de 324 UHs de um empreendimento. 
 

Este quadro é complementado pela análise dos valores (R$) por metro quadrado de área útil dos 

empreendimentos residenciais (Tabela 20). Um terço das unidades residenciais totais lançadas (38%) 

ao longo dos sete anos (2003-2010) encontra-se em uma faixa de valores maiores a R$ 3.000,00 m² de 

área útil, 27% das unidades enquadram-se na faixa entre R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00, e 24 % na faixa 

entre R$ 2.500, 00 e R$ 3.000,00. Nas duas faixas de valores mais baixas as porcentagens não são 

relevantes: 2% para valores menores de R$ 1.500,00 e 8 % para valores entre R$ 1.500,00 e R$ 

2.000,00.  

As duas faixas de valores mais altas concentram 62% das unidades totais lançadas no período que se 

relaciona com 65% das unidades totais com tipologia de três e quatro dormitórios. Pode-se concluir que 

os distritos da Móoca e do Ipiranga são responsáveis por 72% das unidades com valores maiores de 

R$ 3.000,00 por m² de área útil, assim como para 69% das unidades de três dormitórios e 74% para as 

unidades com quatro dormitórios.  

Estas considerações relativas aos padrões dos empreendimentos e aos valores por m² das unidades 

são relevantes na avaliação dos possíveis impactos no perfil das famílias moradoras dos bairros. A 

oferta de produtos residenciais com estes padrões, combinado com a ausência de propostas públicas, 

alternativa para famílias com renda mais baixa - demanda real dos bairros locais -, tende a gerar um 

processo de elitização dos bairros, com residentes excluídos da aquisição destes produtos imobiliários. 
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Os dados do IBGE, atualizados com o Censo de 2010, além de apontar para um aumento demográfico 

em todos os distritos, mostram também que quase metade dos responsáveis pelo domicílio registram 

uma renda entre 0 até 5 salários, como já foi apresentado 87. 

O mapa 18 espacializa, na região delimitada pela pesquisa, todos os lançamentos do setor privado 

levantados no período de 2003-2010, e localiza também os conjuntos habitacionais de promoção 

pública. Estes últimos representam sete (7) empreendimentos residenciais com um total de 1.138 

unidades, sendo dessas: 

- 238 UHs promovidas pelo Fundo Municipal de Habitação; 

- 900 UHs pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU. 

Considerando que o número de unidades realizadas pelo mercado imobiliário é igual a 19.069 UHs, 

confirma-se o papel central do setor privado como agente promotor residencial de determinadas faixas 

de renda com interesses específicos para os distritos da Móoca, Ipiranga e Vila Prudente, notando-se 

uma carência de unidades acessíveis para famílias com faixa de renda entre 2 até 5 salários. 

Apesar do programa “Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal estar sendo implantado, até agora 

não viabilizaram-se novos empreendimentos nos bairros consolidados e com oferta de infraestrutura 

em regiões como os distritos pesquisados. 

  

                                                            
87 IBGE 2010: Cambuci (54,%); Brás (73%); Pari (72%); Móoca (49%); Ipiranga (56%); e Vila Prudente (63%). 
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Destacam-se, por fim, três casos de lançamentos residenciais realizados nas áreas que tiveram o 

zoneamento alterado em zonas mistas (especificamente os primeiros dois estavam em Z6 e o último 

em área denominada de ZUPI, segundo zoneamento estadual). O objetivo é detectar a forma de 

(re)produção do espaço das áreas industriais obsoletas, após alteração da legislação, por parte do 

setor privado, dentro dos limites dos lotes industriais com dimensões que promovem maior lucro e a 

realização de produtos imobiliários sem relação com o preexistente. 

Os três casos estão localizados no distrito da Móoca que concentra 37,5% dos lançamentos de todos 

os distritos pesquisados. As informações destacadas confirmam as suposições apontadas ao longo do 

trabalho e alimentam outras, integrando, desta forma, elementos de análise das alterações de uso, dos 

índices de construção relativos ao zoneamento relacionado com a aplicação dos instrumentos 

urbanísticos. 

1. Empreendimento La Dolce Vita nuova Móoca. Lançamento: novembro de 2004. Construído. 

Endereço: Rua Catarina Braida. 

Área do terreno: 3,16 ha (dois lotes)  

Tipo e padrão: Vertical, seis torres (cada uma com 27 andares)  

Número de unidades: 324 

Dormitórios: 3 (2 torres) e 4 (4 torres) 

Banheiros: 3 

Elevadores: 3 (2 torres) e 4 (4 torres) 

Garagem por unidade habitacional: 2 (2 torres) e 3 (4 torres) 

Área útil da unidade - m²: 141,92 (2 torres) e 178,38 (4 torres) 

Área total da unidade - m²: 281,45 (2 torres) e 365,07 (4 torres)   

Preço em R$ por m²: 2.322,86 (2 torres) e 2.584,03 (4 torres)   

 

2. Empreendimento: Central Park Móoca. Lançamento: junho de 2006. Construído. 

Endereço: Rua Sapucaia, 326. 

Área do terreno: 4,74 ha (quatro lotes). Área contaminada conforme cadastro SIPOL 

Tipo e padrão: Vertical, (9) nove torres (cada uma com 25 andares) 

Número de unidades: 546 

Dormitórios: 3 (2 torres) e 4 (7 torres)   

Banheiros: 2 (2 torres) e 3 (7 torres)   

Elevadores: 3  

Garagem por unidade habitacional: 2 (6 torres), 3 (1,5 torres) e 4 (1,5 torre) 
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Área útil da unidade - m²: 115,08 (2 torres), 157,57 (4 torres) e 202,50 (3 torres)   

Área total da unidade - m²: 236,37 (2 torres), 304,26 (4 torres), 392,68 (1,5 torre) e 419,59 (1,5 
torre). 

Preço em R$ por m²: 2.641,61 (2 torres), 2.888,51 (4 torres), 2.903,28 (1,5 torre) e 3.175,27 
(1,5 torre)   

 

3. Empreendimento: Stupendo. Lançamento: setembro de 2005. Construído. 

Endereço: Rua João Antônio de Oliveira, 1228. 

Área do terreno: 1 ha (lote único). Área contaminada conforme cadastro SIPOL  

Tipo e padrão: Vertical, três torres (cada uma de 17 andares)   

Número de unidades: 204 

Dormitórios: 4 

Banheiros: 2 

Elevadores: 3  

Garagem por unidade habitacional: 2 

Área útil da unidade - m²: 121,60 

Área total da unidade - m²: 225,15 

Preço em R$ por m²: 2.343,01 
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Nas sequências de fotos aéreas, extraídas do sistema Google Maps, ficam evidentes os lotes originais 

industriais e as transformações aportadas após demolição e sucessiva realização de cada 

empreendimento residencial. 

Nos dois primeiros casos, os lotes são de dimensões maiores que 10.000 m² (1 ha), e representam 

exatamente um exemplo daquele que, anteriormente a análise do padrão de parcelamento, foi definido 

como ‘reserva de terras’ urbana. O porte dos empreendimentos em termos de aumento da densidade 

habitacional é também diferenciado, tratando-se de conjuntos residenciais com número de 

apartamentos acima de 300 unidades, nos primeiros dois casos, e no terceiro caso igual a 76 unidades. 

Pelas informações analisadas da EMBRAESP e o histórico das fotos aéreas (2000-2005) é possível 

deduzir que os processos de aprovação e lançamentos foram ágeis, assim como as etapas de 

construção. Estes casos reforçam a hipótese de um evidente interesse do setor privado que - mediante 

a aquisição de dois lotes industriais - em poucas operações imobiliárias, consolida-se como agente 

transformador dentro de um quadro de legalidade. Complementa-se que, em uma atuação combinada 

de alteração do zoneamento pelo poder público e de estratégico investimento do setor privado, está em 

curso a renovação lote a lote do distrito da Móoca e do Ipiranga, de forma mais evidente, entravada em 

uma malha fundiária, um viário e uma rede de infraestrutura do início do século XX.  

A avaliação de uma nova mobilidade em função dos novos fluxos de veículos - aportado pelo 

empreendimento no entorno próximo e no bairro -, os estudos dos impactos das alterações tipológicas 

(gabarito versus isolação e ventilação) para as edificações lindeiras preexistentes, assim como os 

impactos das novas redes de infraestruturas (esgoto e água) em uma malha já existente, não foram 

elaborados, pois não é necessário a aprovação do investimento imobiliário na área.  

Por estes lotes serem antigas sede de indústrias, na alteração de uso, os empreendedores tiveram que 

apresentar um estudo de potencial contaminação, processo acompanhado pela SVMA (GT áreas 

contaminadas) em conjunto com a SEHAB- APROV. Em entrevista ao coordenador do GT (geólogo 

Milton Motta), realizada em 2012, sobre os procedimentos necessários para conter e recuperar as 

áreas com passivo ambiental, foi colocado que em caso de provável contaminação, as empresas 

imobiliárias estão dispostas a arcar com os custos, não prejudicando o lucro dos empreendimentos, e 

como consequência a descontaminação não representa um empecilho financeiro para a compra de lote 

industrial nem para a realização do conjunto residencial. Neste caso acrescenta-se que a realização de 

descontaminação pelo empreendedor não é efetivada por um processo de verificação in loco pelo 

poder público.  
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Esta verificação e comparação sugeririam que as escolhas do setor privado relacionam-se com um 

processo de perda do uso industrial associado à análise de viabilidade de operações mais lucrativas 

(com lotes maiores). Buscou-se identificar esta ocorrência nas áreas anteriormente selecionadas em 

função da maior concentração de lançamentos residenciais, evidenciando espacialmente o impacto no 

tecido urbano mediante a construção de uma sequência histórica de fotos aéreas. Esta análise mais 

detalhada em escala de lote permite realizar algumas considerações: 

i. A alteração do zoneamento em 2004 relacionada às áreas que deixaram de ser 

predominantemente industriais disponibilizou lotes de dimensões maiores que 1 ha (10.000 m²) 

à ações especulativas do mercado imobiliário. Nas ZM 3 ou 2 o coeficiente de aproveitamento 

máximo igual a 2 é suficiente para garantir a realização de produtos residenciais altamente 

lucrativos nesta região da cidade (padrões de unidades de  três ou quatro quartos, na faixa de 

valores por m² mais alta); 

ii. Registro da rapidez em termos temporais da atuação do setor privado nestas áreas ex-

industriais e, ao mesmo tempo, as respostas dentro do marco legal proposto pelo poder 

público; 

iii.    Eventuais propostas de intervenção do mercado imobiliário em quadras com padrão de 

parcelamento de lotes menores que 500 m² (padrão predominante nos distritos analisados) são 

inviabilizadas ou muito dificultadas pela complexidade das operações imobiliárias que 

comportariam o envolvimento de diversos proprietários. Soma-se a isso a consideração de que 

a situação fundiária irregular, muitas vezes com complicações em termos de inventário, 

comporta maior investimento e perda de tempo para o setor privado; 

iv. Com relação ao estoque de potencial construtivo foi definido no PDE a quantidade de m² por 

distrito que poderia ser adquirido via outorga onerosa quando o proprietário quisesse construir 

acima do coeficiente de aproveitamento básico. Em novembro 2009, se os distritos Ipiranga e 

Cambuci apontam para o comprometimento total (94% e 100%) do estoque residencial, os 

baixos valores comprometidos nos distritos da Móoca, assim como de V. Prudente (45%, e 

31%) permitem que o setor privado continue a construir. O mesmo não acontece com o 

estoque para empreendimentos não residenciais na Mooca; nessa localidade, praticamente o 

estoque já se esgotou eliminando a possibilidade de construir qualquer edifício não residencial 

até a aprovação de nova lei. No entanto em relação aos edifícios não residenciais verifica-se 

que ainda não houve o interesse por empreendimentos de grande porte (que consomem 
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estoque para além do C.A. básico) nesses distritos. No geral, ainda há bastante estoque a ser 

utilizado nesses distritos, com exceção do Ipiranga e Cambuci para o residencial e Mooca o 

não residencial. 

Tabela 21 – Estoque do potencial construtivo até 30.09.2009 

Sub 
Prefeituras  Distritos  

Residencial (m²) Não-residencial (m²) 

Total lei 
13.885/04 

Compro-
metido* % 

Dispo-
nível % 

Total lei 
13.885/04 

Compro-
metido* % 

Dispo-
nível % 

Sé Cambuci  20.000 20.000 100 0 0 10.000 - - 10.000 100 

 Móoca  Brás 90.000 - - 90.000 100 90.000 6.283 7 83.717 93 

 Pari  80.000 7.494 9 72.506 91 40.000 - 0 40.000 100 

  Móoca 160.000 71.668 45 88.332 55 40.000 33.177 83 6.823 17 

 Ipiranga  Ipiranga  110.000 102.870 94 7.130 6 10.000 1.676 17 8.324 83 
Vila Prudente 
/Sapopemba 

Vila 
Prudente  

90.000 27.725 31 62.275 69 30.000 85 - 29.915 100 

Total 550.000 229.756 42 320.244 58 220.000 41.222 19 178.778 81 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo, INFOCIDADE. 
Nota: * Estoque comprometido: registra a soma dos potenciais construtivos já adquiridos por outorga onerosa, bem 
como dos potenciais construtivos com proposta de aquisição, em fase de pagamento. 
 

4.4 Pesquisa de dados primários das alterações do uso e ocupação do solo em 2010 
 

4.4.1 Apresentação e método de trabalho  
 

As evidências dos resultados das análises anteriormente apresentadas - baseadas em dados 

secundários - levaram à constatação da importância da realização da pesquisa de campo, visando o 

aprofundamento mediante análise empírica das transformações no território. Adentrar-se na 

peculiaridade da transformação do espaço produzido pelo capital industrial e agora reproduzido pelo 

capital imobiliário, no contexto metropolitano paulista propiciou capturar elementos-chave desta 

dinâmica.  

As rápidas alterações da paisagem urbana, consequência das formas de (re)produção do espaço pelo 

setor privado, assim como das modalidades históricas paulistanas de atuação urbana, requerem 

análises adequadas à escala local de modo a evidenciar aspectos que iriam desaparecer sem os 

registros necessários para as elaborações críticas. 

A abordagem para a pesquisa de campo na região dos distritos focou a atenção justamente nas áreas 

que no Plano Diretor de 1972 eram indicadas como Z6 zona industrial ou ZUPI (Zona de Uso 

Predominantemente Industrial – Lei Estadual n. 1.817, de 27 de outubro de 1978) e que deixaram de 
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A perda de zonas com uso industrial corresponde a 243 hectares nos distritos pesquisados (Z6 e 

ZUPI), em contraposição aos 512,8 ha das atuais ZPI. Estas ainda concentram-se ao longo da linha 

férrea e localizam-se nos distritos do Cambuci, Móoca, Ipiranga e Vila Prudente88. Considerou-se que 

para as áreas que tiveram o zoneamento ‘alterado’ em ZM 3 ou ZM 2 a realização do levantamento do 

uso atual ampliaria, por meio de dados primários: 

- o entendimento das dinâmicas de transformação e da (re)produção urbana; 

- a verificação da obsolescência industrial integrada com as condições de contaminação;  

- a identificação de elementos empíricos no reconhecimento do valor urbano das áreas industriais;  

Consequentemente, o trabalho de campo foi realizado nos 1.212 lotes que somam uma área de 243 

hectares (ver mapa dos perímetros). 

Na organização do trabalho de campo identificaram-se as quadras em questão, pela alteração do 

zoneamento, e levantou-se por lote o uso e o estado de ocupação (ficha de levantamento em anexo). A 

composição dos usos utilizados no instrumental em campo foi organizada em duas macro categorias: 

uso industrial e outros usos, e detalhada nas seguintes definições: 

Uso industrial: 

i. uso industrial (entendendo como aqueles de produção fabril e industrial: metalúrgica produção 

de metais, etc.); 

ii. depósito (entendendo como aqueles imóveis sem função de produção, mas com função de 

armazenagem de materiais e produtos vários); 

iii. logística (entendendo como todos os imóveis com a função de distribuição e transporte de 

materiais, com logística de transportadora). 

Outros usos: 

i. residencial (residenciais uni familiares, vilas operárias, condomínios de apartamentos, etc.); 

ii. comercial (imóveis com atividades comerciais, lojas, etc.); 

iii. misto residencial e comercial; 

iv. serviços (pequenas oficinas, autoescola, etc.);  

v. institucional (correio, universidades, equipamentos públicos). 

                                                            
88 Nos demais distritos (Pari e Brás) não foram registradas as alterações de zoneamento. 
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A classificação dos usos nos lotes foi integrada pela identificação do estado/ocupação dos imóveis89, 

situação de uso ou de ociosidade, assim como pela verificação in loco dos dados referentes ao 

Registro de Empresas disponibilizadas pela SVMA. Os dados disponibilizados referentes ao cadastro 

realizado em conjunto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SIPOL (Sistema de Fontes de 

Poluição) – classificam as empresas por endereço; tipo de atividades cadastradas na secretaria; 

qualificação como ativas ou encerradas; e, por fim, por indicação de potencialidades de contaminação. 

Neste sentido, procedeu-se nas áreas pesquisadas à atualização das informações SIPOL cadastradas 

em 1976, levantando os casos de alteração de uso e de obsolescência. 

 

4.4.2 Análise dos dados finais do levantamento  
 

Ao longo da pesquisa foram levantados 1.212 lotes localizados no Cambuci, Móoca, Ipiranga e Vila 

Prudente. Detalhadamente, o trabalho de campo desenvolveu-se em um perímetro no Cambuci, dois 

na Móoca, três perímetros no distrito do Ipiranga e um perímetro na Vila Prudente, totalizando sete 

áreas, equivalente a 243 hectares. 

 

Tabela 22 - Resumo - Uso Levantamento 

Área (ha) 

Total Industrial Outros usos 

243 128 114 
100% 53% 47% 

Lotes (nº) 

Total  Industrial Outros usos 

1212 285 915 

100% 24% 76% 

Fonte: Levantamento de campo. 
*No levantamento, 12 lotes foram classificados com uso indefinido, correspondente a 1 ha de área. 

 

O resumo apresentado na Tabela 22 evidencia que, apesar dos lotes classificados com ‘uso industrial’ 

(indústrias, depósitos e logística) representarem numericamente somente 24% dos lotes totais 

                                                            
89 No trabalho de campo, ao proceder-se o levantamento de cada imóvel, identificou-se o uso e o estado da ocupação (em 
uso ou ocioso) e no caso em que não houvesse evidências claras ou possibilidades de contato direto com os usuários, 
procurou-se investigar mediante contato com os imóveis vizinhos ou mediante perguntas no entorno. No caso de não 
obtenção de informações, o lote foi considerado como indefinido. 
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pesquisados e aqueles de ‘outros usos’ (residências, serviços, comércio e equipamentos) 

representarem 76% do total, a correspondência em área evidencia as dimensões efetivas dos lotes. Os 

285 lotes com ‘uso industrial’ somam 128 hectares (representando 53% da área total levantada) e os 

915 lotes, com ‘outros usos’, correspondem a 114 ha (47% da área total). Isto significa, em média, lotes 

industriais com 4.503 m² (0,45 ha) e lotes residenciais, ou ‘outros usos’, com 1.241 m² (0,12 ha). Os 

dados quantitativos confirmam para estes perímetros uma predominância verificada com análise de 

parcelamento, e especificam a presença de lotes industriais com dimensões incluídas nas categorias 

‘lote grande’ (maiores de 2000 m²) e ‘gleba urbana’.  

Especificando-se a análise dos 285 lotes agrupados como industriais, é interessante notar que: 201 são 

lotes que alocam edificações industriais, como metalúrgica, produção de tintas, produção de peças 

mecânicas ou grupos como Lorenzetti. Outros 61 lotes são utilizados como depósitos (considerando 

que em três casos identifica-se o uso misto depósito/logística e industrial/depósito), tipologicamente de 

dimensões menores e que, em muitos casos, não foram construídos originalmente para este uso. Além 

disso, os 23 lotes restantes foram agrupados por seu uso logístico, indicando com esta nomenclatura 

lotes onde estão alocadas empresas transportadoras, empresas de distribuição ou como registrado em 

dois casos, condomínios logísticos verificando-se uma nova tipologia emergente na região 

metropolitana. 

 
Tabela 23 - Resumo - Uso industrial  

Uso industrial Lotes Área (ha) Área  % 

Dep. / Log. 1 0,6 0,5% 

Depósito 58 12  9,3% 

Ind. / Dep. 2 0,4 0,4% 

Industrial 201 96,7 75,4% 

Logístico 23 18,5 14,5% 

Total 285 128,3 100% 
 

Fonte: Levantamento de campo. Elaborado pela autora. 

Na síntese dos resultados do levantamento de campo foram sobrepostas, ao uso de cada lote, as 

informações referentes ao estado de ocupação (em atividade ou ocioso), que qualificam o total dos 

lotes industriais (285 lotes). Observou-se 218 casos onde a produção estava ativa e 67 casos onde 

verificou-se ociosidade. Isso representa para o total das áreas pesquisadas, um estado de 

obsolescência de 24% das áreas industriais e uma manutenção de atividade e dinâmica industrial 

correspondente a 76%.  
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Tabela 24 - Resumo dos lotes industriais: em atividade / ociosos / contaminados   

Uso industrial Lotes % Lotes Área (ha) % Área 

Industrial – em atividade 218 76% 96,5 75% 

Industrial – ocioso 67 24% 31,8 25% 

Total 285 100 128,3 100 

Industrial – não contaminado 235 82% 104,4 81% 

Industrial – contaminado 50 18% 24 19% 

Total 285 100 128,3 100 

Industrial ocioso e contaminado 13  2  

Fonte: Levantamento de campo e Registro SIPOL / SVMA. 

 

Contaminação 

Sobrepondo estes dados com as informações do registro SIPOL, acrescenta-se que dos 285 lotes 

industriais, 50 são incluídos na lista com ‘potencial contaminação’, e destes, 13 foram levantados 

também como imóveis ociosos. Estes 50 lotes industriais constam no registro SIPOL (1977), 

disponibilizado pela SVMA, como empresas ativas com potencial de contaminação, entretanto a 

verificação em campo referente à ociosidade de 13 lotes aponta pelo menos duas questões 

fundamentais. 

A primeira diz respeito à urgente necessidade de atualização de dados e informações, enquanto 

ferramenta de planejamento e intervenção urbana. O registro SIPOL, como apresentado anteriormente, 

é relativo à década de 1970 e neste intervalo de tempo de 40 anos o processo de obsolescência 

produtiva avançou e as alterações de uso ocorreram sem um efetivo controle dos agentes públicos. 

A segunda questão é relativa à dimensão destas áreas, que se somadas, conformam uma região de 2 

ha, correspondendo à casos de obsolescência agravados pela urgência ambiental, que aponta para as 

intervenções urbanas com especificidades de recuperação do solo a serem desenhadas e coordenadas 

prioritariamente pelo poder público. 

Este cenário industrial de potencial contaminação (50 lotes) com uma área de 24 hectares, que 

demanda um cuidado especial para a remediação do solo, levanta uma consideração: 

independentemente de estes casos referirem-se à indústrias ativas ou em desuso, a indicação de 

potencial passiva ambiental deveria despertar atenção para a avaliação das condições de permanência 

de atividades produtivas que geram impacto no solo, em regiões densamente urbanizadas e com uso 

residencial próximo; e mesmo no caso de instalações encerradas (13 imóveis), para a avaliação de 

perspectivas de remediação e indicação e de outros usos possíveis. 
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Obsolescência - ocioso 

A sistematização do levantamento de campo apontou 67 lotes industriais em desuso e consequente 

obsolescência das edificações ou demolição de parte delas, correspondente a 32 hectares de área, 

que fomenta as reflexões descritas a seguir. 

A extensa dimensão desta área é caracterizada por instalações industriais fechadas, edificações fabris 

já demolidas, galpões abandonados, esqueletos metálicos de galpões sem funcionalidade, áreas 

definitivamente esvaziada do uso original, caracterizando uma paisagem em ‘espera’. 

Os 67 lotes (área média de cada lote correspondente a 4.747 m² ) estão localizados em áreas servidas 

de infraestrutura em um tecido urbano altamente consolidado representando dimensionalmente uma 

‘reserva de terras’, onde, pela lei de zoneamento, são incidentes instrumentos que podem garantir a 

função social da propriedade respaldada pela legislação federal do Estatuto da Cidade. 

Em contraposição aos 218 lotes industriais em atividade, com 50 casos de potencial contaminação, é 

importante avaliar a importância da manutenção do uso industrial nesta região.  

Em função das transformações que estão ocorrendo e das modalidades de (re)produção do espaço é 

preciso questionar sobre a possibilidade de deslocamento de algumas indústrias poluentes cuja 

atividade seja incompatível com uso residencial, ou então, questionar a instalação de usos residenciais 

ao lado de indústrias com alto potencial poluidor do solo, do ar, causadoras de ruídos e trafego de 

carga durante a madrugada, etc., uma vez que as atividades industriais não deveriam ser totalmente 

extintas por serem ainda uma importante fonte de empregos no Município. É fato que há a necessidade 

de áreas com uso misto e em função delas há a necessidade de mediação de conflitos, ainda latentes, 

entre a (re)produção do espaço por substituições locais (evidenciada anteriormente) em cada lote 

predominantemente residencial e as condições urbanas e de infraestruturas existentes, assim como a 

questão da contaminação e seus impactos para população da região. 

No universo do total de lotes industriais (285), destacam-se: 

- 218 lotes industriais estão em atividade, com 50 casos de potencial contaminação; 

- 67 lotes industriais são ociosos, e destes, 13 possuem indicação de potencial contaminação. 

Mais da metade (exatamente 76%) das instalações industriais levantadas são ativas e geradoras de 

emprego e apenas 24% com edificações em obsolescência e atividade claramente encerradas. Pode-

se então concluir que nestas áreas, apesar de não existirem mais atribuições de zonas industriais 

desde 2004, após sete anos, existem instalações que seguem como produtivas, ocasionando uma 



 

193 

 

dinâmica típica de fluxos de entrada e saída de operários, fluxos de caminhões para abastecimento, 

saída de mercadorias, etc. 

 

Outros usos 

Os lotes levantados como ‘outros usos’, agrupando residencial, comercial, misto e serviços e 

institucional, representam numericamente um valor maior (915) do que os industriais apesar de serem 

menos expressivos em termos de dimensões de área. 

Especificamente os usos residenciais correspondentes a 610 lotes (60% dos lotes totais entre aqueles 

de ‘outros usos’) apresentam uma ociosidade pouco expressiva de 84 lotes, representando uma 

porcentagem de apenas 14%. Este dado, por um lado, confirma a natureza também residencial das 

áreas com zoneamento alterado - objeto do levantamento. Estas partes residenciais contribuem para 

uma paisagem horizontal com tipologia tradicional de sobrado, com destaque para as diversas vilas 

operárias, expressivas do primeiro período de industrialização (fotos p.203- 204), com indiscutível valor 

histórico e arquitetônico. Ao mesmo tempo, neste cenário destacam-se as edificações verticais com 

mais de 15 andares, visualmente identificáveis. 

 
Tabela 25 - Resultados - levantamento ‘outros usos’  2010 

Outros usos Lotes 
Área 
(há) 

% Total 
dos lotes  

Comercial 78 24 9% 
Institucional 24 39 3% 
Misto 120 3 13% 

Ocupação 6 5 1% 

Residencial 610 26 67% 

Serviços 77 17 8% 
Total Outros 
usos 915 114 100 

Fonte: Levantamento de campo 2010. 

O uso misto (equivalente a 120 lotes, representando 13% do total dos lotes levantados na categoria 

‘outros usos’) identificado na região é limitado à tipologias de sobrados com o térreo ocupado por 

lanchonetes, padarias, pequenos mercados e o primeiro andar destinado a residências de aluguel. 

O uso exclusivo comercial (78 lotes, representando 9% dos lotes levantados como ‘outros usos’) não 

teve grande expressão quantitativa, sendo circunscrito a poucas situações de pequenos mercados, 

vendas de peças ou de material ligados à atividade produtiva do entorno. 
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Os lotes com uso de serviços correspondem a 77 unidades, e aqueles com uso institucional totalizam 

24 unidades; estes últimos somam uma área de 39 hectares, representando em termos dimensionais a 

maior área de todas as categorias ‘outros usos’. Os lotes levantados e classificados como indefinidos 

representam somente 0,1% do total e referem-se aos imóveis que não apresentavam nenhuma 

indicação do uso, e sem resultados efetivos na verificação da pesquisa de campo. Na maioria dos 12 

lotes há imóveis semidestruídos ou em ruínas ou com atividades encerradas há muito tempo. 

No âmbito desta categoria ‘outros usos’ e especificamente uso residencial é relevante destacar um 

dado apreendido do cruzamento do cadastro SIPOL que confirma as análises anteriores dos dados da 

EMBRAESP. 

A sistematização dos dados coletados relevou quatro lotes residenciais identificados como 

contaminados, onde foram construídos empreendimentos residenciais lançados após 2004, localizados 

em áreas industriais com potencial de contaminação. Estes lotes foram objeto de renovação pelo setor 

privado apesar das indústrias em desuso terem atividade com potencial de contaminação para área. As 

edificações originais demolidas foram substituídas no lote por condomínios fechados organizados em 

torres com mais de 15 pavimentos. Os casos de alteração de uso em lotes com potencial de 

contaminação não se restringem ao uso residencial, mas, conforme a Tabela 26, incluem o uso 

institucional, como universidade privada, e uso comercial.  

 

Tabela 26 - Alteração de uso em lotes cadastrados no SIPOL  

Uso 2010 Situação  Dados SIPOL Endereço Distrito 

Residencial       
1. Stupendo  construído  S - Indústria metalúrgica  Rua J. A. de Oliveira 1228 Mooca 

2. Central Parque Mooca construído  S - Indústria metalúrgica  Rua Sapucaia 326 Mooca 

3. Condominum Clube   em lançamento  S - Indústria de minério  Rua Taquari 881 Mooca 

4. Parque Taquari construído  S - Indústria têxtil Rua Taquari 941  Mooca 

Outros Usos      
1. Univers.Anhembi /Morumbi construído  S - Indústria de calçado Rua Dr. Almeida lima 1130  Mooca 

2. Carrefour comércio Ltda construído  S - Indústria têxtil Praça Alberto Lion 100 Cambuci 

3. Motel  construído  S - Indústria têxtil Av. do Estado 6600 Cambuci 

4. Motel (residências)  construído S - Indústria metais  Av. Dom Pedro I 123 Cambuci 

5. Estacionamento  construído  S - Fábrica ferro /serralheria  Rua Taquari 712 Mooca 

6. Padaria  lançamento  S - Fábrica máq. industriais  Rua Marcial 417 Mooca 

Fonte: Levantamento de campo e Registro SIPOL / SVMA. 
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Os dados sistematizados na Tabela 26, além de listarem e qualificarem os 4 (quatro) casos de 

alteração de uso residencial, identificam também 6 casos de substituição das edificações industriais em 

lotes contaminados com edificações de outro tipo. Vale destacar dois casos: o conjunto de 

supermercados Carrefour, edificado em uma gleba sem parcelamento e as instalações da Universidade 

Anhembi-Morumbi. Pode-se questionar se estes usos são os mais adequados para destinar novas 

edificações em solo contaminado, visto que ambos preveem um fluxo contínuo de público nas novas 

instalações.   

Na região pesquisada aparentemente o setor imobiliário não inibiu os investimentos de capital pela 

presença de instalações industriais ainda em atividade, que podem se incompatíveis como os novos 

usos propostos (na maioria residencial), nem pela presença de indústrias obsoletas ou áreas extensas 

ociosas, e tampouco pela não operacionalização da Operação Urbana que poderia ter aportado um 

investimento público na região. 

O setor privado investe no mercado residencial desta região atraído pela disponibilidade de lotes com 

estrutura fundiária de dimensões únicas (peculiar a outras regiões industriais ) para a cidade de São 

Paulo, pela ausência de restrições efetivas relacionadas à contaminação, pelos frágeis vínculos do 

patrimônio histórico industrial, pela ausência de um desenho operacional, diretrizes efetivas de 

reconversão urbana e fator localização e boa infraestrutura. 

O registro fotográfico ao longo do levantamento capturou cenários urbanos onde os lançamentos 

recém-construídos – condomínio vertical fechado por muros com denominações sem relação com o 

contexto real – dividem a vizinhança com indústrias ativas de tintas altamente poluentes ou galpões 

abandonados.  

Os moradores/usuários destes conjuntos saem de ‘ilhas privativas’ e imediatamente fora de sua 

entrada deparam-se com um sistema viário concebido no início do século XX, organizado em ruas de 

paralelepípedos, dividindo espaço com a passagem de caminhões, onde nas calçadas, na hora de 

almoço, operários descansam, conversam antes de recomeçar o turno de trabalho após o apito de 

chamada das fábricas. 

Finalmente (mas não com menor relevância), não se pode deixar de apontar que nos perímetros foram 

levantados dois assentamentos informais localizados em áreas lindeiras com indústrias em atividade e 

quatro casos de ocupação para moradia em edificações fabris obsoletas. A verificação destes casos se 

contrapõe à presença de áreas indicadas como ZEIS 3, cuja real aplicação do instrumento promoveria 

a realização de empreendimentos específicos para a habitação de interesse social. 
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A efetivação do levantamento in loco não configura uma região em transformação -, pois na cidade de 

São Paulo, a sua formação e a sua produção, configurou e configura um processo em contínuo 

movimento -, nem em transição, pois a transição pressupõe uma finalidade como condução de 

mudanças. Este registro quantitativo e qualitativo relacionado com os condicionantes dos agentes que 

atuam nas áreas industriais poderia ser representado como um ornitorrinco90 urbano - resgatando com 

as devidas diferenças uma ‘figura’ brilhantemente usada como metáfora da condição do capitalismo no 

Brasil. 

                                                            
90 Parafraseando a espécie animal utilizada pelo professor Francisco de Oliveira. OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista. O 
ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003. O animal ornitorrinco com as suas peculiaridades da espécie serve de metáfora 
para as condições brasileiras de simbologia.  



 

 

MAPAA 20 – Resuultados levanntamento 20
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MAPAA 21 – Sínteese Áreas industriais: C
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

 

A cidade é identificada como lócus privilegiado onde as estruturas de produção e de circulação das 

mercadorias estão instaladas, assim como estão sediados os aparelhos estatais de controle e 

administração da esfera pública (OLIVEIRA, 1982).  

No caso de São Paulo, a atual configuração metropolitana não é mais reconhecível como cidade onde 

a estrutura urbana vinculava-se à estrutura produtiva do período industrial. Define-se um território 

espraiado em um processo de perda de identidade onde se reafirma, por meio do processo de 

reconcentração, o papel hegemônico do capital (financeiro). Os diktats econômicos dos modelos 

internacionais dissolvem o conceito de cidade por meio da transformação das relações sociais presas 

ao ‘consumo’ em um território completamente urbanizado e fragmentado. Este cenário completa-se 

com a consideração de que o planejamento das intervenções urbanas é uma ferramenta pública 

subordinada às estratégias econômicas e de marketing na verificação dos alertas do Polanyi (1980). 

Qual a lógica subjacente à perda de valor uso das áreas industriais e da substituição por outro valor? 

As rugosidades (SANTOS, 2005) do território urbano são testemunhas construídas da perda do ‘valor-

de-uso’ industrial e de uma divisão de trabalho que já foi superada.  

A atribuição do valor da terra industrial era então equacionada por seu ‘valor-de-uso’, baseado nas 

atividades do complexo fabril edificado, onde se realizava a exploração do trabalho operário na lógica 

de produção da mercadoria final. A determinação do ‘valor-de-uso’ do solo industrial, onde se 

concretizavam as relações de trabalho funcionais à produção de determinadas mercadorias/produtos, 

suportava o potencial ‘valor-de-troca’ da terra. 

A terra industrial - objeto da pesquisa - esvaziada de seu uso originário registra uma momentânea 

condição de espera - cujo ‘valor-de-troca’ fica latente na efetivação da venda. A realização desta ação 

manifesta, por meio de seu custo, o seu ‘valor-de-troca’ que compreende a apropriação da renda 

fundiária para o proprietário - libertada do seu ‘valor-de-uso’ originário sem que se atribua restrições 

funcionais e vinculações relativas às condições intrínsecas à terra industrial. 

A sua futura valorização ocorre de forma desvinculada de qualquer condicionante urbano-funcional, 

realizada exclusivamente enquanto mercadoria. Neste sentido a terra é submetida à lógica do mercado 

privado garantindo, por um lado, a superação enquanto spatial fix necessária à reafirmação das 
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imposições do capital em outras vestes, e, por outro, por meio do preenchimento do ‘valor-de-uso’ 

determinado exclusivamente pelo ‘valor-de-troca’. 

Apresenta-se na sequência o resgate dos argumentos referentes ao reconhecimento do valor urbano 

público das áreas industriais obsoletas, conforme perspectiva não mercadológica do valor. 

Aplica-se aqui a concepção de mercadoria fictícia para a categoria ‘terra’. Para Polaniy, a terra não se 

subordina à lei de mercado, apesar das devidas diferenças do contexto histórico e da sociedade em 

que foram analisadas pelo autor. A terra deve estar a serviço frente ao contexto de carências e 

necessidades sociais do país. Neste sentido, o valor da terra precisa ser rediscutido.  

A perda do uso industrial associada à perda da identidade do lugar refere-se à perda das relações de 

trabalho e consequentemente das relações sociais que tecem o urbano. Reporta-se aqui às esquinas, 

assim como os lugares de encontro após o trabalho; as estações de trem ou os pontos de ônibus, 

lugares de espera e de troca; os parques, praças, ruas, calçadas de convivência entre as famílias e 

entre as crianças, as escolas, as igrejas, os comércios, lugares de passagens e de encontro, os lugares 

dos conflitos dos contrastes e das questões não resolvidas. As relações urbanas perdem seu sentido e 

instala-se uma paisagem do vazio, de não uso – demolição.  

Como tem sido a atuação do agente público e do agente privado no território? O agente público, apesar 

da disponibilidade de inúmeros instrumentos para o cumprimento da função social da propriedade e da 

cidade, respaldados pelo Estatuto da Cidade (tais como o Direito de preempção, Dação em 

pagamento, ZEIS3) foi promotor da alteração por meio da aprovação da lei de uso e ocupação do solo 

em 2004, de partes das zonas predominantemente industriais (Z6) nos distritos pesquisados. A esta 

modificação de zonas, que transforma as áreas em ZM3 e 2 e em ZEIS 3 não é associada a indicação 

de outro tipo de restrição de uso, despertando o interesse dos agentes privados para a transformação 

das áreas, apesar de não ter sido regulamentada a Operação Urbana ali delimitada. 

A lógica de atuação dos investidores privados na reprodução do espaço nestas áreas industriais 

obsoletas resume-se ao lote industrial, esvaziado do ‘valor-de-uso’, em uma substituição de uso 

residencial – após um procedimento de tabua rasa das edificações preexistentes – por meio de uma 

mesma tipologia de produtos imobiliários.  

O ‘condomínio-enclave’ oferece uma pseudo-exclusividade de vida em ‘ilhas privativas’, baseando-se 

nos princípios mais avançados e em voga de tecnologia residencial. Impõe-se um produto habitacional 

para estes distritos de padrão superior ao perfil socioeconômico dos residentes atuais, conforme 

levantado. A maioria das unidades dos novos empreendimentos (36%) oferece produtos de 3 
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dormitórios e 29% oferece unidades residenciais de 4 dormitórios (UHs lançadas entre 2003-2010) com 

concentração de 38% das UHs na faixa acima de R$ 3.000,00 por m² de área útil. Esta tipologia de 

empreendimento realizado no lote industrial é, ao mesmo tempo, encravada no tecido urbano e social 

ainda atrelada à indústria fordista. 

Neste contexto urbano que conserva as características preexistentes do uso industrial fordista, no que 

tange o sistema viário, fundiário e de infraestrutura básica, os lançamentos de ‘condomínios-enclave’ e 

‘ilhas privativas’ coexistem com as indústrias poluentes e condomínios logísticos ainda em operação, 

além de áreas residenciais degradadas e vilas operárias indústrias obsoletas - paisagem qualificada 

como um ornitorrinco91 urbano – no contexto de uma dinâmica macro de reconcentração do capital 

financeiro na metrópole de São Paulo.  

Verifica-se que as mercadorias imobiliárias se impõem como reguladoras da sociedade (da cultura e do 

comportamento social), pois esta (re)produção do espaço industrial obsoleto reforça a negação da 

cidade preexistente e promove a experiência de muros que representa uma experiência anti-cidade. 

 

Resultados da pesquisa empírica  

Os seis distritos congregam, ao longo da linha férrea, uma unidade territorial – produto histórico, social 

e econômico – composta por um conjunto de lotes industriais. Esta unidade qualificada pelas 

investigações em seu caráter atual e pelas evidências resultantes da gênese da produção do espaço, 

representa uma reserva de terra especial. Busca-se sintetizar em uma única leitura (mapa 21) as 

características peculiares e as transformações das áreas que tiveram o zoneamento alterado e que 

foram objetos de levantamento, evidenciando a presença da extensa região que se manteve como 

predominantemente industrial.   

A matriz analítica na evidência de layers comuns pode ser assim sintetizada:  

- Estrutura fundiária - Identificação de uma morfologia urbana caracterizada pelas dimensões de lotes 

peculiares ao processo de industrialização (conforme análise do padrão de parcelamento dos distritos) 

e que constitui um valor quantitativo de estoque de terra - urbanizada – precioso. Este dado frente à 

disponibilidade limitada e escassez de terra urbana no território municipal aponta para a definição desta 

como uma condição especial.  

                                                            
91 OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista. O Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003.  



 

211 

 

- Testemunho histórico industrial - A identificação da presença de patrimônio histórico na região 

enquanto expressão documental qualificada pelo valor da memória interessa aos distritos como um 

todo. A paisagem urbano-industrial por meio dos conjuntos fabris caracteriza ruas inteiras, foca eixos, 

áreas específicas ao redor das estações, constituindo um documento material e imaterial da cultura do 

trabalho fabril. No mapa 21 é representado o levantamento (RUFINONI, 2009) que não se limita ao 

patrimônio tombado pelas instituições públicas, mas identifica as edificações com potencial de 

preservação, assim como aquelas que já foram demolidas. Desta forma, a visão das potencialidades e 

dos vínculos fica evidente frente às deficiências relativas ao tempo necessário para os procedimentos 

de tombamento oficial. 

- Obsolescência industrial – O levantamento realizado nos lotes permitiu registrar a ocorrência do 

fechamento de atividades industriais. A coleta de dados in loco é relevante na identificação de 

fenômenos macro relativos à localização das indústrias. Registra-se que 13% da área total (243 ha) 

levantada é caracterizada pela ociosidade, e 25% da área industrial (correspondente a 67 lotes) 

equivale a 32 hectares em condição de obsolescência, em contraposição aos 96 ha de área industrial 

em atividade. Potencialmente este dado, em 2010, mostrava uma vasta área sem ‘valor-de-uso’ 

contíguo a uma área ainda maior em atividade, em bairros consolidados, várias delas com casos de 

produção não adequada ao entorno urbanizado. Este parque fabril construído está sob a prerrogativa 

de intervenção pública como condição para dimensionamento do problema. 

- Especificidades ambientais - As questões relativas à contaminação do solo se cruzam (se associam) 

com a questão da obsolescência e demandam uma avaliação ainda mais consistente. A contaminação 

do solo devido às atividades industriais poluentes gera passivos ambientais, como abordado 

anteriormente, cuja regulamentação e fiscalização são prerrogativas da esfera pública. Trata-se de 

matéria de saúde pública que pode afetar os futuros usuários, os moradores do entorno e os 

trabalhadores de eventuais empreendimentos no local. Nos levantamentos foram detectados, por meio 

de verificação dos registros do SIPOL, 24 hectares de área com potencial contaminação, e destas, 2 

hectares associam-se às áreas de indústrias obsoletas e contaminadas.   

Estas interpretações analíticas conduzem a um processo de reconhecimento do ‘valor urbano’ inerente 

a estas reservas de terra – ainda mais reforçado por um contexto de escassez de terrenos - 

compreendendo três diferentes dimensões: 
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- Processo de qualificação urbana da área enquanto análise das características intrínsecas, materiais e 

produtos de relações sociais históricas. Reconhece-se um percurso analítico apresentado pela matriz 

anteriormente construída.  

- Relação da qualidade urbana integrada às perspectivas de repostas às necessidades sociais – 

prerrogativa da esfera pública (MARX, 1996; HARVEY 1980). Esta esfera relaciona o quadro qualitativo 

das áreas com as perspectivas de intervenção. Desta forma, subsidia o esclarecimento de papéis e 

responsabilidades para a tomada de decisões e na verificação do atendimento para as necessidades 

sociais. 

- Construção de um percurso de reconhecimento coletivo dos elementos qualitativos de forma a 

consolidar a apropriação, que baseia-se na ideia de fruição pública (esfera de apropriação coletiva do 

processo).  

A identificação da região industrial enquanto reserva especial de terra é elemento essencial para o 

pleno reconhecimento do valor urbano e público - condição indispensável de sua atribuição.    

O processo de reconhecimento e atribuição de valor público é intrínseco a existência ou criação de um 

espaço de resistência: políticas, medidas específicas, mobilizações sociais e culturais, campanhas, 

assim como o fortalecimento da esfera pública voltada a limitar a atuação do mercado e da aplicação 

de suas leis para as mercadorias da terra. 

As avaliações relativas à aplicação de instrumentos voltados à captura de mais valia, assim como as 

relativas ao cumprimento da função social da propriedade encontram seus limites e travam na 

consideração da sociedade fundamentada no privilégio da classe dominante baseada no 

patrimonialismo e na fragilidade da esfera pública (MARICATO, 2001). Esta dimensão limita um Estado 

interventor na restrição do uso da propriedade privada, recortando ainda mais a esfera de autonomia e 

de resistência à “acumulação por desapropriação” (HARVEY, 2007), neste caso, manifestada pela 

apropriação do valor urbano atribuível as áreas industriais obsoletas por parte do setor privado.  

O espaço de resistência se ampliaria a uma esfera coletiva, externa ao Estado, mas não por isso de 

menor impacto ao reconhecimento e divulgação do significado do valor urbano e de suas implicações 

no urbano em oposição à difusão de cidade de muros excludentes. Esta dimensão talvez seja mais 

relevante, mas com resultados em longo prazo na reconstrução de espaços de novas relações 

urbanas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 

Rapporto annuale 2002 CENSIS : Aree dismesse 

Principali interventi di rifunzionalizzazione ultimati o in fase di ultimazione nelle aree dismesse delle città 
italiane 

Città Area/progetto Superficie area (mq) Funzioni insediate 

Torino 
  

Ex stabilimento Fiat Lingotto 42.000 
(246.000 mq superficie complessiva) 

- uffici (sede Fiat) 
- Centro Fiere/Centro Congressi 
- hotel 
- centro commerciale e cinema multisala 
- università 
- pinacoteca 

Ex Ferriere Fiat 
(Spina 3) 

100.000 - Environment Park (Parco scientifico e tecnologico) 

Ex Cir 15.000 - incubatore (centro ricerche Motorola) 
- sede circoscrizionale 

Genova 
  

Porto Antico, area Expo 60.000 - Centro Congressi 
- Acquario/Musei 
- cinema multisala 

Ex Italsider di Campi 215.000 - insediamenti produttivi (58%) 
- uffici 
- attrezzature commerciali 

Milano Ex stabilimenti Pirelli 
alla Bicocca 

750.000 - università (nuovo polo della Statale) 
- uffici (Siemens, Deutsche Bank) 
- centri di ricerca (Cnr) 
- cinema multisala 
- residenze 

Ex OM (Pompeo Leoni) 314.000 - residenze 
- attrezzature commerciali 
- uffici 
- parco urbano 

Roma 
  

Ex Mulino Pantanella 20.000 - residenze 
- negozi 

Ex Mulini Biondi 20.000 - residenze 
- negozi 

 
 Principali operazioni di rifunzionalizzazione attualmente in corso nelle aree dimesse delle citta italiane 

Città Area/progetto Superficie area (mq) Funzioni insediate 

Torino 
  

Spina 1 (ex-Fiat, ex Fs) 
  

205.000 - residenze 
- uffici (nuova sede Regione Piemonte) 

Spina 2 (ex Fs, 
ex Nebiolo-Westinghouse) 

1.000.000 - università (sede Politecnico) 
- nuova Biblioteca civica 
- teatro 
- villaggio Media Olimpiadi 

Spina 3 (ex Michelin, Fiat, 
Cimimontubi, Paracchi) 
  
  

1.153.000 - residenze (4.000 alloggi) 
- uffici  
- centro commerciale 
- cinema multisala 
- parco urbano della Dora (450.000 mq) 

Spina 4 (ex Iveco)
  

150.000 - residenze 
- servizi 

Ex Superga 20.000 - residenze 
- attrezzature commerciali 
- servizi 

Ex Fert 13.000 - Virtual reality & multimedia park 

Genova Ex Ansaldo (Fiumara) 168.000 - uffici 
- residenze 
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- attrezzature commerciali 
- nuovo palasport 
- cinema multisala 
- parco urbano (40.000 mq) 

Ex raffineria ERG 
(San Biagio) 

300.000 - residenze 
- centro commerciale 
- insediamenti produttivi 
- hotel 

La Spezia Ex raffineria IP 700.000 - insediamenti produttivi 
  
  

Milano Ex Innocenti- Maserati 
(Via Rubattino) 

611.000 - residenze 
- attrezzature commerciali 
- uffici  
- cinema multisala 
- parco urbano (290.000 mq) 

Ex Fina-Lube 
(Quarto Oggiaro) 
Quartiere EuroMilano 

454.000 - residenze 
- attrezzature commerciali  
- uffici 
- parco urbano 

Ex Tibb (Piazzale Lodi) 69.000 - residenze 
- attrezzature commerciali 
- attività artigianali 

Ex Scac (Lorenteggio) 166.000 - residenze 
- attrezzature commerciali 
- attività artigianali 

Ex Motta (Viale Corsica) 33.000 - residenze 

Sesto San 
Giovanni 

Ex Falck-Vulcano 
  

411.000 - Parco scientifico e tecnologico 
- centro commerciale 

Ex Falck Concordia Sud 110.000 - incubatore 
- nsediamenti piccole e medie imprese 

Breda Cimimontubi 
(parzialmente dimessa) 

240.000 - museo dell'industria 
- incubatori per attività artigiane 

Venezia 
  

Ex Mulini Stucky 
(Giudecca) 

66.000 - albergo (250 camere) 
- centro congressi (1500 posti) 
- centro commerciale 
- residenze 

Ex Junghans 
(Giudecca) 

32.000 - alloggi per studenti 
- residenze 
- teatro 

Marghera, area Vega 250.000 - Parco scientifico e tecnologico 

Marghera, San Giuliano 1.165.000 - parco urbano 
- polo nautico 

Ravenna Darsena di città 1.140.000 - parco Teodorico (120.000 mq) 
- residenze 
- insediamenti produttivi 

Cesena Ex zuccherificio 220.000 - università 
- uffici 
- residenze 
- attrezzature commerciali 

Parma Ex Eridania-Barilla 130.000 - auditorium 
- cinema multisala 
- hotel e centro convegni  
- attrezzature commerciali 
- residenze 
- parco urbano 

Bologna Ex Manifattura Tabacchi 100.000 - cineteca comunale 
- nuova Galleria d'arte Moderna 
- Biblioteca 
- università/DAMS 
- residenze (ERP e per studenti) 

Firenze 
  

Ex area Fiat a Novoli 318.000 - università 
- nuovo Palazzo di Giustizia 
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- parco urbano 
- hotel 
- residenze 
- attrezzature commerciali 

Ex Sime 37.000 - residenze e servizi di quartiere 

Ex Gondrand 10.000 - residenze e servizi di quartiere 

Ex Superpila 13.000 - centro commerciale 
- residenze 
- parco urbano 

Ex Gover 32.000 - residenze e servizi di quartiere 

Pescara Ex Mulini De Cecco a Porta Nuova 
  

27.000 - residenze 
- uffici 
- centro commerciale 

Roma 
  

Ex Birra Peroni 5.800 - Galleria Comunale d'arte moderna 

Ex Fiorentini 20.000 - Cittadella della piccola e media impresa 
- sede circoscrizionale 

 
Principali interventi di rifunzionalizzazione nelle aree dismesse delle città italiane programmati per i 
prossimi anni 

Città Area/progetto Superficie area (mq) Funzioni insediate 

Genova Porto Antico, Pontile Parodi 23.000 - nuovo terminal crociere 
- piazza pubblica 
- spazi per il tempo libero 

Ex Sanac, Normoil B, Lo Faro, 
Normoil A 
(Bolzaneto) 

90.000 - mercato ortofrutticolo 
- polo alimentare 
- uffici 
- residenze 

Milano Ex Ansaldo 47.000 - Casa delle culture 

Ex AEM (Bovisa) 642.000 - seconda sede del Politecnico 
- nuova sede AEM 
- attrezzature commerciali 
- residenze 

Ex Marelli 310.000 - residenze 

Ex scalo ferroviario di Porta
Vittoria 

300.000 - Biblioteca europea di informazione e cultura  

Ex Montedison e Radaelli 
(Rogoredo-Montecity) 
  
  

1.150.000 - residenze di pregio 
- uffici 
- attrezzature commerciali 
- strutture ricettive 
- centro congressi 
- parco urbano (333.000 mq) 

Garibaldi-Repubblica 230.000 - Città della moda 
- polo istituzionale (uffici comune e regione) 

Sesto San 
Giovanni 

Ex Falck Vittoria A e B, Transider, 
Unione, Concordia Nord 
  

1.500.000 - polo museale ed espositivo 
- centro attività produttive 
- attività ludiche e commerciali 
- parco urbano (600.000 mq) 

Ex Marelli 
  

400.000 - università (Scienza delle comunicazioni) 
- uffici (Banca Intesa ecc) 
- parco urbano (115.000 mq) 

Venezia Arsenale 274.000 - polo della ricerca 
- polo produttivo 
- polo culturale 

Trieste Porto Vecchio 600.000 da definire 

Ferrara Ex Consorzio agrario 42.000 - residenze per studenti 
- centro commerciale 
- cinema multisala 

Firenze 
  

Ex Manifattura Tabacchi 87.000 da definire 

Ex area Fiat Viale Belfiore 30.000 - centro congressi 
- hotel e ristoranti 
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- galleria commerciale 

Terni Ex Siri 5.000 - ecomuseo 
- residenze 
- attrezzature commerciali 

Roma Ex Mattatoio al Testaccio 92.000 - polo culturale 
- Università Roma Tre (Architettura e DAMS) 

Napoli Ex polo siderurgico Bagnoli-
Coroglio 

3.300.000 
(di cui 1.820.000 
ex Iri) 

- parco (1.200.000 mq) 
- Città della Scienza 
- incubatore e centri di ricerca 
- uffici 
- centro congressi 
- centro alberghiero 

Salerno Ex cementificio 30.000 - hotel 4 stelle 
- centro congressi 
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ANEXO II 

Tabela  

Distribuição dos domicílios, por faixas de renda familiar, segundo distritos 
município de São Paulo 2010 

Distritos 

Faixas de Renda (em Salários Mínimos) porcentagem 

Menos de 2 
SM 

Mais de 2 a 5 
sm 

Mais de 5 a 
10 sm 

Mais de 10 a 
20 sm 

  Mais de 20 
sm 

MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO 28,99 33,96 20,04 10,69   6,33 

       
Brás 24,49 36,67 27,05 9,77   2,02 

Cambuci 15,44 26,50 27,16 20,65  10,26 

Ipiranga 20,43 29,06 24,03 16,73   9,75 

Móoca 13,82 23,88 27,74 22,16  12,40 

Pari 27,98 35,87 23,16 9,40   3,59 

Vila Prudente 23,36 32,64 24,11 14,37  5,51 

Fonte: IBGE Censo 2010. 

Nota: Excluindo-se os domicílios cuja espécie é do tipo coletivo. Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. 

 
 
       
Distribuição dos domicílios, por faixas de renda familiar, segundo distritos 
município de São Paulo 2000 

Distritos 

Faixas de Renda (em Salários Mínimos)  porcentagem 

Menos de 2 
SM 

De 2 a 
Menos de 5 

SM 

De 5 a 
Menos de 10 

SM 

De 10 a 
Menos de 15 

SM 

De 15 a 
Menos de 25 

SM 

De 25 SM e 
Mais  

MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO 

13,30 24,39 25,97 11,29 10,98 14,06 

       
Brás 10,27 19,34 31,06 15,23 11,64 12,46 

Cambuci 7,77 15,60 23,26 14,99 17,70 20,68 

Ipiranga 9,68 20,11 23,56 13,37 14,64 18,64 

Moóca 6,70 13,11 21,07 12,54 18,11 28,48 

Pari 10,84 20,53 24,98 14,91 14,95 13,80 

Vila Prudente 10,43 21,42 27,28 12,52 13,92 14,43 

Fonte: IBGE; Fundação Seade. 

Nota: Excluindo-se os domicílios cuja espécie é do tipo coletivo. Salário mínimo de referência do Censo 2000: 
R$151,00. 
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ANEXO III 

Distribuição das Unidades por valor R$ /m² ANOS 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

Distribuição das Unidades por valor R$ /m² 2003  

Valor R$ 3.000 < x 
2.500 < x 
≤ 3.000 

2.000 < x 
≤ 2.500 

1.500 < x ≤ 
2.000  x <1.500 TOT UH 

CAMBUCI   76 84 164 324 

BRAS      0 

PARI      0 

MÓOCA   101  216 317 

IPIRANGA   434 161 2 597 

V PRUDENTE   12 456 34 502 

TOT 0 0 623 701 252 1740 
       

Distribuição das Unidades por valor R$ /m²   2004  

Valor R$ 3.000 < x 
2.500 < x 
≤ 3.000 

2.000 < x 
≤ 2.500 

1.500 < x ≤ 
2.000 1.500 < x TOT UH 

CAMBUCI   346   346 

BRAS      0 

PARI      0 

MOOCA  267 539 216  1022 

IPIRANGA   132   132 

V PRUDENTE   17 35 31 83 

TOT 0 267 1034 251 31 1583 
       

Distribuição das Unidades por valor R$ /m² 2005   

Valor R$ 3.000 < x 
2.500 < x 
≤ 3.000 

2.000 < x 
≤ 2.500 

1.500 < x ≤ 
2.000 1.500 < x TOT UH 

CAMBUCI   13   13 

BRAS      0 

PARI      0 

MOOCA   400 12  412 

IPIRANGA  584 40  4 628 

V PRUDENTE   108   108 

TOT 0 584 561 12 4 1161 
       

Distribuição das Unidades por valor R$ /m² 2006   

Valor R$ 3.000 < x 
2.500 < x 
≤ 3.000 

2.000 < x 
≤ 2.500 

1.500 < x ≤ 
2.000 1.500 < x TOT UH 

CAMBUCI      0 

BRAS      0 

PARI      0 

MOOCA 146 579 51   776 

IPIRANGA 40 108 292   440 

V PRUDENTE 50 288 218 216  772 

TOT 236 975 561 216 0 1988 
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Distribuição das Unidades por valor R$ /m²2007   

Valor R$ 3.000 < x 
2.500 < x 
≤ 3.000 

2.000 < x 
≤ 2.500 

1.500 < x ≤ 
2.000 1.500 < x TOT UH 

CAMBUCI      0 

BRAS      0 

PARI      0 

MOOCA 458 274 468   1200 

IPIRANGA 511 468 240   1219 

V PRUDENTE 278 316 449 10  1053 

TOT 1247 1058 1157 10 0 3472 

       
Distribuição das Unidades por valor R$ /m²  2008   

Valor R$ 3.000 < x 
2.500 < x 
≤ 3.000 

2.000 < x 
≤ 2.500 

1.500 < x ≤ 
2.000 1.500 < x TOT UH 

CAMBUCI      0 

BRAS  178    178 

PARI 200     200 

MOOCA 924 592    1516 

IPIRANGA 656 56 56   768 

V PRUDENTE  96 827 367  1290 

TOT 1780 922 883 367 0 3952 

       
Distribuição das Unidades por valor R$ /m² 2009   

Valor R$ 3.000 < x 
2.500 < x 
≤ 3.000 

2.000 < x 
≤ 2.500 

1.500 < x ≤ 
2.000 1.500 < x TOT UH 

CAMBUCI      0 

BRAS  319 103   422 

PARI      0 

MOOCA 208 262    470 

IPIRANGA 549     549 

V PRUDENTE   68       68 

TOT 757 649 103 0 0 1509 

       
Distribuição das Unidades por valor R$ /m² 2010   

Valor R$ 3.000 < x 
2.500 < x 
≤ 3.000 

2.000 < x 
≤ 2.500 

1.500 < x ≤ 
2.000 1.500 < x TOT UH 

CAMBUCI      0 

BRAS      0 

PARI 585     585 

MOOCA 1076 59 173   1308 

IPIRANGA 511     511 

V PRUDENTE 926 10       936 

TOT 3.098 69 173 0 0 3340 
Fonte: EMBRESP 2003-2010. 
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ANEXO IV 

Distribuição das Unidades por N° de dormitórios ANOS 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

 

   

ORM 1 2 3 4 TOT UH 

CAMBUCI  76 248  324 

BRAS     0 

PARI     0 

MOOCA  252 375 14 641 

IPIRANGA  216 83 298 597 

V PRUDENTE  81 337 84 502 

TOT 0 625 1043 396 2064 

      

DORM 1 2 3 4 TOT UH 

CAMBUCI  342 4  346 

BRAS     0 

PARI     0 

MOOCA  398 376 248 1022 

IPIRANGA  132   132 

V PRUDENTE   61 22 83 

TOT 0 872 441 270 1583 

 

DORM 1 2 3 4 TOT UH 

CAMBUCI   7 6 13 

BRAS     0 

PARI     0 

MOOCA   128 284 412 

IPIRANGA   352 276 628 

V PRUDENTE  108   108 

TOT 0 108 487 566 1161 

      
 

DORM 1 2 3 4 TOT UH 

CAMBUCI     0 

BRAS     0 

PARI     0 

MOOCA   347 429 776 

IPIRANGA  148 184 108 440 

V PRUDENTE  304 130 338 772 

TOT 0 452 661 875 1988 
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DORM 1 2 3 4 
TOT 
UH 

CAMBUCI     0 

BRAS     0 

PARI     0 

MOOCA  576 166 458 1200 

IPIRANGA  299 416 504 1219 

V PRUDENTE  349 392 312 1053 

TOT 0 1224 974 1274 3472 

      
 

DORM 1 2 3 4 
TOT 
UH 

CAMBUCI     0 

BRAS  178   178 

PARI    200 200 

MOOCA  132 596 788 1516 

IPIRANGA  176 112 480 768 

V PRUDENTE  870 420  1290 

TOT 0 1356 1128 1468 3952 

      
 

DORM 1 2 3 4 
TOT 
UH 

CAMBUCI     0 

BRAS  199 223  422 

PARI     0 

MOOCA  216 234 20 470 

IPIRANGA  48 347 154 549 

V PRUDENTE  68   68 

TOT 0 531 804 174 1509 

      
 

DORM 1 2 3 4 
TOT 
UH 

CAMBUCI     0 

BRAS     0 

PARI  354 231  585 

MOOCA 65 394 429 420 1308 

IPIRANGA  390 121  511 

V PRUDENTE  332 550 54 936 

TOT 65 1470 1331 474 3340 
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ANEXO V 

FICHA DE LEVANTAMENTO DE CAMPO  

 
PERÍMETRO 1     1972 2002         

perímetro 2 Cambuci SETOR QUADRA Z6 /Z7 ZPI CONTA. OCIOS.  USO * 
OUTROS 
USOS 

       ZM3 ou ZM2 s/n s/n I, D-L, R   

         

ENDEREÇO      Z6 ZCPa         

OBSERVAÇÃO         

         

ENDEREÇO      Z6 ZCPa         

OBSERVAÇÃO         

                 

ENDEREÇO        ZCPa         

OBSERVAÇÃO         

         

ENDEREÇO                  

OBSERVAÇÃO         

         

ENDEREÇO                  

OBSERVAÇÃO         

         

ENDEREÇO                  

OBSERVAÇÃO         

         

ENDEREÇO                  

OBSERVAÇÃO         

         

ENDEREÇO                  

 


