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INTHODUCr..W

A diferencia~ão
social no uso do solo em geral e a seresidenci~l
no espa~o em particular,
por
suas
supostas
r·i·,·1':l(~(5(·E··::;(i nc Lu si ve b í.u ní vo c a s) CDm
,:\ d ls tr t bu ic ão
d(·~· r·(;:·nd<:l.
e
a
f,;! s t r' :;:'.
t :i. f i o::: ~'lç;: ~1o ~:;o c: i :':).
1. t f.f m ~;i d () o ti j í:! t o de IJ. ff1;;'\ :-:-:){ t ~1 fI'S;;), 1i t l;:"!r' ;,1. t: u Y' ;:;.•
greg~~io

Mas a despeito
da ubiquidade
com que o tema tem frequentado a literatura
relativa
ao processo
de estrutura~io
intra-I.lrbana(~) pouco ou quase nada ainda se avan~ou na explica~ão
de como a
segrega~io
residencial
no espaço ~ concretamente
produzida
e rep r' o d ti :2: i d;.:\.

São igualmente
poucos os estudos empíricos
que
abordam
de forma específica
a quest50 da Segre9aç~0
social no espa~o urbano brasileiro.
Para o caso da cidade do Rio de Janeiro sâo contudo referªncias
obrigat6rias
os estudos de Vetter
(1982),
Vetter,
Í"'Í ct~:;~:.E'

n <i! e

~:o d r· i 9 u r~~:;. (i 97"9),

recentemente

Abreu

11c! ~:.~::.e n :,·1 (i 976 );

B o:? h r t.o·n s:-, (:í. 9 ío" ':1')

I:;;

iYI,~. 1 ~::.

(1987).

Quanto ~ substanciaçâo
tecirica da quest50 interessa
notar certa comunalidade
entre as abordagens
neocl~ssicas
e cl~ssico-marxistas
que. embora por raz5es distintas;
reconhecem
o mercado imobiliário
como instrumento
eficaz atrav~s do qual as
acessibilidades
(definidas
de modo tâo geral quanto
necess~ria)
sio disc i- f.~C i o n:"lr i 7:\ffI~~n í:: ~f di·:; í:: Y' i blJ. J: 0:1:;).'.:~ Co n form;3. n do- ~,l:! IJ.IlI'J
c: ::1 r t :·1 ~:.:~~
P~lY'~).ç: ~;D
espacial
(hierarquicamente
organizada
ou nio) entre comunidades
ou
vizinhanças
com significativo
grau de homogenidade
interna.
Seja
t:\ t \..c't'v'*"~:; do eXi::"r c::i cí o
da ..so ber;.":'\ n i a do c: o I"!S
um i dor'"
ou d;::"t 1116 Ç1 i c <''1 do
c::j.pitall:'llllpi:.'e····;:;e
a medi:';I.ç::~D
do m~~(-c;;:l.dD
Lmo b i Li.arLo como 5:~1i:i CY·j:····
tico, nas ar9umenta~5es
que tem por base a substitui,ão
dos
moradores atrav~s de transa~5es
atomizadas
de compra e venda
de
11llOveis usados ou as c:onvers5~s de uso do solo nas
novas
incorpora~6es imobiliárias,
na determina~io
de importantes
fenômenos
COMO
a
mobilidade
de e/ou lI1igra~6es intra-urbana
a valorização
e desvaloriza~io de vizinhanças.
etc., todos associados
~ segrega~io
reSlO€

nc :t ;~'t1 .

(li O leitor interessado poderá consultar subre o assunto, desde os trabalhos seminais da Escola de Chicago ate
os estudos mais recerltes COBOos de Pinç:on-Charlot (1.986) passando pela extensa literatura
prodllúlla
desde o
início dos anos bO, a partir dos estudos de Àlonso (1964) e iíuth (1960) e as versões lIateiáticas
mais elaboradas

COlO 05

de Fusita (i987) e outros representantes
da chaliada Nova Econosia tlrbana.
consulte-se SlIolka (19B3L

Para

l.ill

abordagel

de

teses pertinentes ao caso brasileiro

I

J.

..J

1-

-
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Reduzindo
uma e outra abordagem
~ sua essªncia,
a prindificuldade
a ser enfrentada
no plano empirico.
diz respeito
~·I ;i...d.';;::.n.t.i..f.;L.ci;\.(~.ití.!.:i da
PD~:;~::.:I:'·/E·;1 c au~:.::~].
i d<.~O::!i!,: e n t r (i: o d,,":·:;:.l
De '·:ime
nt o e~::·p<"l···
eial das famílias
viz a viz a dos novos eMPreendimentos
imQbili~·rios: será este o responsável
pelo deslocamento
daquele ou
o
in-

cipal

:,/ E r

...::.
o ?"

Vale Olzer, a identificaç~o
de uma ou outra das
abordac :i. t:.:). d~).s • "(.e <:; o 1 vp····:::.:::' n;.:). 'v'::o·r· :1. i! i c ·":j.i~;~.oi:?m
p i. i- i c;,}.
de., '.::.:=1 os
c::7). p i····
tais imobiliários
s~o atraídos
para novas ~re~s por for~a do
deslocamento
da demanda exercida
pelas famílias
(fator
explicativo)
sobre o mercado
de imóveis usados.
cuja
c:onsequente
valorizaç5o
sinalizaria
as decis5es
de localiza~~o
de
novos
empreendimentos.
ou. se o deslocamento
autônomo
dos capitais
imobiliários
obedecendo lógica outra que a da resposta
~quela demanda),
traz consigo
seu próprio mercado - valE
dizer. famílias atraídas
ou compelidas
pelo padr~o locacional
da oferta de novas habita~5es.
Mio é difícil de perceber
qUE mesmo neste ~ltimo caso. associa-se
ao processo. uma acomodaç~o
do mercado
de imdveis usados.
ie prh·-existen<;.I:E~ n~;

t f..•.~:..

A ingenU10ade

aparente
do contraponto.
dissolve-se
t~o
d:-1
dli .::; ,,~m
P J: r·
i c D·S (::10 IH;~:no <5 ;:À q I). ;;~ 1. :::1 .:;
d i ·spo ni ..ves) CB> refletem
a situaç~o
'ex-post'
de acomodaçio
das
famílias
aos imdveis urbanos.
1. ()

(iJ c'

.;;;e p:::
r·c ~::
be

Este
.::;.

ó

:.":!.

l.::){

p r· ';-~~i.:,%. o

\:j I.). ::?

C).::;.

problema,
d :i. 1i:0.m :i. c::;".

mesmo
D li

que de forma

h :i. ·'i t Ó r

í.

c: d. do

-F:E?

caricatural,

n ô m::? no

:::m

expJe

tamb~m

as dificuldades
metodoldgicas
decorrentes
do
d:::um;'1 1.Ó :=.1:1. c 'iJ. d:::"~
liI f:? r·
c:::;'i. do q 1..\e , ·;:'IJ. P () ~;:. t .':1 tl! f:1 ri t: f:!
as mediaç5es
relevantes
na direç~o desejada.
i m p I :i. c i t: D

I!

nao
c:\} rito
pressuposto
"(·~?·3 o L '-.,'l.:: r·
i :-:.\

P ::"'-IJ. t: ;'i..'

1<

d::~~;:.t::;?
t:"(·;1b~ilhD ql.1f:~:i-(:ion.~:t·(~?·::;t:;:t.
'1'::>91.0::;:·:\··, qU.~i.··imobili~rio
enquanto
vetor
responsivel
pela
P r o d iJ. (~ :.~;~o 2 r:::~p .(~
o d iJ \~:~íD d ;.i ~:;::;~;=.:,1't- ::~ ~Ja.':;:;i;: o r' ~~'s i ·d>l:' 7) c i;.:), 1 n :~'. C j. d ::.:~
d ::?
ti o
R io
cI(::~ J:::!nei
ro .
E

lificando

2.

:i.nt~?n(~~lC)

o mercado

1~[)\.jERTÊNCIAB

Antes de iniciar propriamente
a anilise
te estabelecer
algumas de suas limita~5es:

seria

convenIen-

i. As informaç5es
utilizadas,
sobre o mercado
de
imci·veis, tim por base arquivo constituído
por
34.000
transaç5es
de
imóveis, relativas
à cidade do Rio de Janeiro.
e que s50 classificadas segundo o objeto da transaçio
(apartamento,casa,
terreno ou
i mó'....
·e 1 c:om c::. r: c i ::~.:l:;, i d;::\
de, :::\
.•..
e ~i c:o n~:.
t r l\ :i: d:,:\ a 1 o r , I (J C a 1 i z a ç :,~;
o r e {:c .
I

'/

Trata-se
de uma amostra de 2.000
transaç5es
c:om P ·1" F.lf!:'. vendF.l no período 1968-84. tendo
por
fonte
primária
~~
SJuj.:~1.~5 de .,..~:?C D 1 h i fH e n t o d D
I rn p () '::.t (j d ~:~ T r' ::;1 ti -:.:;
mi s ~.::io
de
B:~?n s I mó '-·i ~~ i.s .
(2) Ser50 disc&tidos mais adiante.
'.:J
i ••

-

-

----

-------------------;-

Tais registros
foram complementados
por informações
obtidas atrav~s
de cruzamento
com o Cadastro
Predial
e com o
Cadastro
de Logradouros
do Município
do Rio de Jaheiro. (8)
Uma das características
notáveis
deste arquivo
~
que
o
mesmo cont~m
informaçGes
relativas
tanto aos
im6vies
novos
como
usados.
Este
~ltimo mercado
a despeito
de ser resp6nsável
por
no
mínimo 60% das transa~ões
imobili~rias.
tem sido negligenciado,
em
geral,
como
condicionante
da
dinãmiça
espacial
dos
incorporaclores. (4)

o!:,
E~

e m :~~ij; P~?C i ;::1.1

P'I" DC e d i mE' ri {: O!:· ti til a z c'.d()~". P<:\ r' ,";\ o r 9a n:i. :;:;::~.·C e!:.): E' ar: qu i v o .'
P::-l 'c" :::l, r t p 1.1r i f i C :71('. II :--::1. S. i r! f o r' m i:l {;: ê) e '5 "(·8 1:'~~.
t: t \1 :':;l. S ,::'1 O~;
\} ::1I D ....

res imob:i.lidrios<e)
cit.:'.
:i.i.Uma

s~o

vez

detalhados

que

dados

em Smolka

para

et alli:i. (1989,

op.

de

das

a distribuição

renda

!~:
A· f{;::? 9 i ti ~f S f; d iYt i n i ~;
....
trativas
do Rio de Janeiro)
s~o disponíveis
apenas
para
os
anos
censit1rios
de 1970 e 1980, a análise
ficará r'estrita
ao período
'F:~\m J~ 1 i a ':5

~).IJ?!0 u il

compreendido

d C)

fJ, U. b

entre

,- :7i'(' E ::l

'5

estes

JJ. "(O

dois

b :.;:\n.:-).'5

(ri

o

C ::),~; o

::-1'::;

anos.

111.
Para facilitar
a exposiçâo
- e manter a análise
em
tamanho manejável
- as 24 Regi5es
Administrativas
foram re-agregadas em 7 regi5es
de acordo
com tributos
relativos
ao uso do solo e
S';·U:'i.
tr;!lnSrD"(·IH7:i.,~::~().
E:l;'is ·;;;~.o 'f-i;:"!-l':;:!"('i,j:':lS
c omo
«(..'1,
B,
C, ...
ü> \:?
apresentam-se
ordenadas
vagamente
segundo
a distância
ao centro
de
neg6cios
(C80). (6)
Os parâmetros
estatísticos
pertinentes,
apresentados
ao longo desta discuSS~D, foram obtidos.
contudo,
com base nas 24 Regiôes
Administr'ativas
consideradas
individualmente.

iv. A análise
estará calcada
essencialmente
no
mercado
de apartamentos.
excluindo-se
consequentemente
o mercado
de casas,
de terrenos
e de imóveis comercIais.
Estes ser~o acionados
apenas
quando indispens~veis
à argumentaç~o.
Justifica-se
o procedimento
pOr- "(";;}.;;!.():::-::; d;.:~ S:i.IIIPlj.fic:::i.\;::2i.D
::-ínalítiC:::!J.
~1 Pi'1J.O f;"'.l::o,
d:::~
qi.i.~ o mE1'f"C~1"do de apartamentos
representa.
o segmento
mais permeado
por
relaç5es capitalistas.
(7)
Ademais,
as
informaç5es
disponíveis
s~o,
sugestivamente,
bem mais completas
para o mercado
de apartamentos.
(3) Liili ta~ões de eSPWJ iIlPeoE'-nos de apresentar usa explicado mais detalhada sobre a natureza E' qualidade
dos
dados - Pi"incipall!u~llte no que eüncerne às pale_ins ilifQfliaç:ôes de valor.
O leitor
intaressado
poderá consultar ~ara isto Smolka et alli (iiS9).
(4) A relevância desta observado e iBa9nifinda quando se conai dera que a pfoduG:ão anual de novas
tlcilller.te ultrasassa sais de 4% do estoque prh!xistellte.

habi ta~ões

(5) O leitor apreensivo pode ser tnf\quilindo
contudo, pelo fato que as ser ies de pr ecos der ivadas deste
vo. apesar de seu 'vies Hscal" telll se desonstrado bastante robusto e consistentes
íjiHlHio cQnftOniaÓQ'5
cadores obtidos POi outras tontes.
(6) Centr6ide

da úea

di-

arquiindi-

defini.da na Praca XV.

(7) Não se ignQra, contudo, que i::iíI parcela signHicativa
da produçã,) de ~ditüios
de apartamentos ainda.
PTf:'Va'l~s(,:al! reladíes não direh!liefite casitalístas
eg adi Hcios residellciais ll~O prod1llidos jlara o iIlen:aóo, e hlibei!'! que na pfodudo
de casas POctefl ser encontrados traces caracteristicamente
capitalistas
em IJIljl tos de seus

est~gins.

v. A conc2ntra~~o
da análise
no município
do Rio de
Jane1ro é nia a totalidade
de sua ~rea metropolitana
implica em
s~r'ias festriç5es
pelo tipo de problemas
exclu~dos
a priori da
disCu.s::;.:3: J.
I

Observa-se.
com efeIto.
que enquanto
a popula,~o
da
cidade (município)
do Rio de Janeiro cresceu
de 4.25 milh5es em 1970
para 5.09 milh5es em 1980 - ie uma a taxa de
19.73%
a populaçio
nos outros.municípios
concluídos
na regi~o
m~tropolitana
evoluiu
de 2.8 p3ra 3.9 milh5es
no mesmo períodO,
ie a uma taxa duas vezes
maior (38.70%).
Estes nJmeros
tornam-se
ainda
mais
eloquentes
quando se nota que o percentual
da populaçio
economicamente
ativa
que percebe menos de 3 salários
mínimos mensais.
aumenta
de
54%
para mais de 90X na medida em que se afasta do município
central
CRJ) para os mais perif~ricos
(Abreu. 1987, P. 28-29).
Ficam des'ta man€ira excluídos
os probl€mBs
de se9re9a~5o
entre
municípios
d ;Ci. ~ir ~~'i;). Ill:;: t; i" O fiO 1. i. t a n:=). e -:;0 t;'('E t 1.1do os Fi (" o.::: E':;; -:;0 S dl.:~ -::ie 9 '(..2 :'J:~i.i;:;lo '(o ::? S1."noi
<~!~'~:;oc:i;;:idOf::. 1·1lI<"'tl..i·
ui ..b<·~.n<.i di!.:· ,·,,19urn<:l'.s, n,',t!:; "~.!".:;:,:\:~
Ps!'c'·ifei ..ic a s .... implic::lndo
no '(';;:conheC:lffi::'!nto
d:~\. PiJl:i.· ..·n\j.;.::1.:;:~:~\\;:~>.o d::-1
~rea metropolitana
do Rio de Janeiro.
O leitor deverá.
portanto,
m::lnter a devida cautela
na apreci~~%o
dos resultados
aqui obtiros.
de

a

I

a

r

<:\i.,~\~o··

zo

na

s

vi. Finalmente.
nunca ~ demais alertar para
as
limitaç5es decorrentes
de uma abordagem
disciplinar
- econ8mica
para
um f€nBmeno
t~o amplo e multifacetado
como o da estrutura~io
inc ;"7(" n ;':1 ch. C i d ::":1,(:12, em 9 ::;~
i" :;).1.. ~:: d::). '':;~!9 r: e 9 ;:\1;: ~ o i" e s i ('h'!n c i a l,
e !li
P ~x ti ....
cular.
O caráter sobre determinado
destes fen6menos
pode, em part: s, r t~ti i li! i '/"~~
s t :? V .S: c i o (o u \I j. i" t: u de? > .
A apropria~~o
conceitual
da Se9rega~~o
residencial
no
S~:IJ
s.en t ído :f.Lf.Ài;;.O.<S) DI..! 9(;;nE'~'rico, a t en t a n do t~~\D
SOITlE·nt.:.;:·
para as diferen~as
intra versus inter-1reas
da renda familiar e de
valor dos imóveis como surrogados
para outros processos
de exclusào e discriminaçio
no espaço,
qualifica
ipso facto o escopo deste
no

f:?<;;P::l('~D

e~;tud().

3. CARACTERIZAÇ~O

DA SEGREGAC~O

RESIDENCIAL

NO ESPAÇO

Tomando-se
em primeiro
lugar as mudanças,
entre
1970
e
distribuiç~o
de renda entre ~s famílias,
verifica-se
que
a mainr concentraçio
da renda entre famílias
(coeficiente
de 8ini
e l eva n do ....se di:: .4:\.·4 P,H':;:t
.1.;··46) Dkh;i.,x:.!::.:.d!.U'.\.d.Q.u
numa mai o r d if er e ncia ....
çio espacial
na distribui~5o
da renda familiar
(coeficiente
de Gini r'espectivamente
de .239 e .233)(9) contrariando
a
tese
que
a
Segre9a~~0
social no espa~o resulta
de um rebatimento
da
distribu c ão de r e n da.• e s.I..l<:Jí=:i"indo,
ao illí::s.mo tempo,
i:\
e x i et nc a de com ....
plexas media~5es
entre um e outro fen8meno.
i980,

na

ê

í

(8) A distindo
cít.,

da segregação social no

espii\,O

no

seu sentido

llik

€

tuÇ.Q

e apresentado

el

í

SloHa

(i983.

op.

p , 6),

(9) Este indicador foi obtido considerando-se a distribui~ão das talÍlias e da renda entre as 24 Regiões Administrati vas.

---"",-_.'-

Interessa
notar que apesar
da leve redu~âo
da diferenci~~o da'renda
familiar
por regi52S
administrativas,
q cidade
do Rio
de Janeiro
apresenta
níveis bastante
elevado~
de segregaç~o.
Com
efeito.
cálculo
efetuado
tomando
por base
os
índices.
bem
mais
compreensivos,
elaborados
por Tellos
(1989) colocam a~rea
Metropolitana
do Rio de Janeiro
abaixo apenas de
Bel~m
na
hierarquia
das disparidades
intra urbanas
de renda,
na compara~âo
entre as 40
maiores
cidades
do Brasil. (~O)
As duas

evidências

seguintes

ajudam

entender

o fen8meno:

i. Uma redu~%o
significativa
no n~mero de pobres
(famírenda inferior
a 2 salários
mínimos>,
de 243.714 em
1970
242.159 família em i980, conomltante
a um aumento
da ordem de
43.89% do n0mero de familias de alta renda (mais
de
10 salários
mínimos)
contra um aumento
geral de 36.79% do n~mero
de
famílias
rEsidentes
na município
do Rio de Janeiro
ao longo da d~cada.
lias
para

com

Interessa
notar. ademais,
apenas
nas áreas mais
antigas
em torno da árEa central
<iE Zonas A e B), uma
varia~~o na rela~~o
entre famílias
de mais alta renda e famílias
de
baixa
fEnda.
a
uma
taxa
relativamente
inferior
a
m~dia
da
c i d ,1d:s"!. (.1..1. )
I) c:t 1 e d i. z e r
D f~ i. o di:'· ,J a n e i r o s
t (~l 1 c o ir! o :?3~:-;o
F'<!ll..!. 1o ( ;1.. E.~)
experimenta,
aparentemente,
degrada~io
social de suas
areas
mais
centrais.
similar
ao amplamente
documentado
por autores
como
Muth
(1969) para as cidades norte americanas. (.1.S)
E consolidadEs

J

11.

Um

(e da atividade

formidável
imobiliária

processo
de desconcentraç5o
em geral).

de

família

Com efeito,
indicadores
como o achatamento
do
gradiente
de densidade
ao longo o tempoC.1.4)
ou as
taxas
mais
elevadas
de
crescimento
das famílias
na medida em que se afasta do centro, (.1.~)
ilusty·am bem o fen8meno.
Outros indicadores
relevantes
est~D dispostos na Tabela I abaixo.

(10) Observa-se
do lunicipio.

contudo que este

índice re+lete

(ti) A área Central (RA-2) apresenta inclusive
.ílias de alta renda.
(í2) Ret. Pasternack-Taschner
(13) O prOCESSO

responsável

O coeficiente

da área lI!etropolitana

um ausento absoluto

do Rio de Janeiro

e não apenas

de pobres e redução do nÚlero absoluto

a

de fa-

(i990).
por UMe outro fenQMenO ilO entanto

(14) O cQeficiente linear pan
coeficientes
sinni+icativos
(jj)

a situação

de correlacâo

<1

não parece ser

Q

!IleSlIo.

distâllcia contra densidade decresce de -2.30 para -2. ti
€I í970 e 1980.

TIl)

período,

para

a 5% € Re M 73X e 7iX rESpeCÜ'lall€l1te

cardinal

Entre distância

e a taxa de cresciaeate

e

de 82.B3X (sig a iXl.

albos

TA8ELA

I

INDI CA))OI:;:ES DA DESCONCEi'lTRM.:ÃO

FAMiLIAS

URBANAS

Distância Idade dos
sàdia à Apartalentos

(RAS)

Praca

Zü~!AS

E DA ATIVIDADE

Taxa de
Crese isento
do N° de
Faillias

XV

Indicador
Taxa de
Iadicador de
Crescillento
Crescimento
Cie~ci!l!ento
relativo de do N° das do ~o de aptos.
Na de Áptos. (am. c/renda
usauos +
) iO SK
valor. > 6° Ú

Centro Antigo (Ai
(i, 2, 7 e 23)

n

22.1

ESF'ACIi~.L

".,.

Dt-.S

IMOBILI~RIA
Variado da
Renda Fali.
R~lat. Regional 70/80

Varia~ão do valor
ledio reI. (Íos
Aptos. 70/8Q

-17.23

.19

.83

..9"
1:

20.44

. J

6·'

.'n

.97

1. 34

40 .19

4.78

1.0i

1.05

.81

1.14

i. 06

1.14

i.i2

1'\

• C./

O.C

Zona ~orte e Sul
( B)
(i, 3, ·t 5 e 8)

5.9

21. i

13.0

17.2

9.4

15.7

50.'?

1. 05

72.27

Expansão (E)
(9, i3, 14 e 20)

i2.8

13.5

34.5

2.00

76.23

Oeste (Fi
(17, 18, i'i e 2ê)

35.5

13.2

69.8

5.82

68.82

.95

Baixada BarraJacarepaguá (G)

25.1

7.5

8Jt· . .J

7..

296.iO

1. 45

18.5

SlJbúrhio (C)
(iO; li, t2 e 15)

Lagoa (Di
(6)

l:"

"Q
1:,

t.80

.35

2.65

FONTE: Arquivo IPPUR/ITBI/IPTU
IBGE - Censo Dellografio - i970 e 1980
(lf) Baixo volume relativo
de transaciies COI apartallentos 1211 i970. torna o indicador instável.
OBS.i: Entre parêntesis 1l1111ierodesigr.~ti\,(j à Regiões Adflinlstnti vas incluídas efl cada zona.
OBS.2: Indicadores descritos no apên~ice.

Comparando-se
fica-se,

~dem~is,

i'aITI:í.lia!,;
de <:Il+:a

uma

r e n da

o bSi:? !"·'Jt?·-·Sl2

as taHas

de cr~scimento

desconcentra~io

do qUE· a

oas

espacial

na Tabela
mais

l,

~centuada

t;:~mllia~:.
em 9i:::"C<:ll.

veridas

(.1.6)

c o n t: i.i. de, , na, T:'·ibi~ 1 a. i I ,
\:lU e
()
(h:··:;:_ oC:~\ln:::? fi t: o
de alta
renda n~o ocorre de forma monot6nica
e contíniJ.:::!.·50 b {"·e o E?S p:;.\ 'i: o s m::.i·:;.' ::-1 p ::·1{".i.:"? 7\ t ~! m~:·n t l:!
de
-F c. "(·m;~,. s·e 1 rói t i V ;~'. .
Um:·;:..
~nica Zona (G) respondendo,
inicialmente.
por 2.47%
destas
famílias de alta renda, acolhe
16.66% do acr~scimo
destas famílias
ao
longo da d~cada; enquanto
que em Copacabana
(Regi~o Administrativa
5) observa-se
fen6meno
inverso,
ou seja, 18.27% 2 2.69%, respectidas

J

famílias

v ame n t e .

(16) Os índices de dissilllilaridade
ta renda e faliíli:is
ell geral,

obtidos

na confrontado
entre 1970 e 1980 das distribuições
de falllílias de alde 35.03~ e 25.57:1;, confirmando certa asssrtíva
çi

·5~O respectivamente

TABELA 11
(RE) DISTRIBUIC~O ESPACIAL DAS FAMÍLIAS E DOS APARTAMENTOS
NO PERiODO 70/80 (POR CLASSES DE VALOR)

ZONAS
URBANAS
(RAs)

DISTRIBUIC~ODAS FAMílIASPOR CLASSE DE RENDA
GERAl
SUPERIOR ) 10 SH
INFERIOR( 2 SH
1970 VARIAC~O 1970 VARIAC~O
1970 VARIAC~O
70/80
70/80
70/80

Centro Antigo (AI 7.12

1.53

DITRIBUICM DA
DISTRIBUIC~ODOS APARTAMENTOS·NOVOS E USADOS
POPUlAC~OFAVEGERAL
SUPERIOR () 6: O)
INFERIOR« 6: O)
lADA 1980
USADOS NOVOS
USADOS NOVOS
USADOS
NOVOS
1970 68/84
1970
68/84
1970
68/84

1.02

-2.78

5.67

3.35

8.6

8. -40

2.26

5.51

1.04

11.55

3.49

8.56

6.56

11.0

54.70

29.81

68.34 43.47

-40 .35

16.29

10.95

14.52

1.50

7.32

20.25

21.72

9.02

9.34

15.69

12.95

3.64

5.73

(1,2,7,23)

.... ~

ZN + ZS (8)
(3,4,5,8)

20.51 iO.30

44.75

20.9i

Suburbio (C)
<10,11,12,15)

87.i3

i8.41

15.09

13.81

4.06 5.62

8.41

13.85

la.goa (O)

30.03 53.65

2.42

1.50

38.9

6.0

(6)

------------------------------------------._---._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~----Expansão

(MO) (E) 16.37 15.52

16.06

28.00

19.41 36.95

6.14

5.04 11.71

14.38 22.48

14.0

14.69

28.90

8.59

24.40

20.57

9.62

31.96

10.82

17.6

.87

5.03

.15

4.09

1.21

15.65

2.47 16.66

6.99

4.63

3.9

1.37

9.86

.62

6.72

2.37

3.34

33.78

(9.13,14,20)
Oeste (F)

(17,ia. 19,22)

I Barra. +

Jacarepaguá (G)

(16,24)
FONTE: Arquivo IPPUR/ITBIIIPTU.

00 ponto de vista regio~al
mais amplo, metade das
famíli~s de mais alta renda acrescidas
(entre 1970/80)
foram
acomodadas em ~reas que respondiam
por apenas um quinto
destas
famílias
::~m t l~"J'?" () .
Em ~:;L\fil:::\, <:1 j:J1:::r·c!:=1. (expu1~.;~~o?) cJ,:::
f:amiliaf:. pCJbr·E~::. Rçtr:.i
á r·:::?
d i. ~;.t"(.:i. bu i (;)i o d;'i·S
-F;:).111i 1. i::). o:;. dt~ ;3.1 i: :::J. ['"! i'i d;::•., ~JH P 1. :f. C:::i. em p ;.>."( ....
tE. o fenBmeno
apresentado
no inico
desta se~%o.
O
processo
nâo
~:·e con-fD·(·m7;l.
i::tpic:;:.}.m~?n\~f::?
<'L um p·,··OC:2·:,·"'\)
de ditu·;i:.;;'\O
t:r·:::tdicion=õi.l.
()
movimento
oposto de maiDr empobrecimento
relativo
das
áreas
centrais e da mig[açio
das famílias
de alta renda
de forma
seletiva para certas ~reas mais externas.

.t-~.;iI,~i;:;?I.,!,

o papel
t: o c'O

i ri!C) b i 1. i :·i ("' i (J

desempenhado

.~:.).:~'(' ;J.

D

o

bj

4. RELACIONANDO
A DINÂMICA
PACIAL DAS FAMiLIAS

i.:?

t

neste
D

processo

pela

d :~.S P t" Ó x i ma S 'r.o.::~ç: ()

DO MERCADO

dinâmica

do se-

8 S"i .

IMOBILI~RIO

~ MOBILIDADE

ES-

~sta se~âo ~ aberta PEla Evidência
de que os deslocamentos das famílias
e do merc~do
de ap~rt~mentQ,
em geral. nio seguem
necessay·iamente
o mesmo padrâo ou ritmo, confirmado
pela
aus~ncia
de qualquer
correlaç~o
significativa
entre a dist[ibui~~o
espacial
das famílias
adicionadas
no período E a alstrlDul~ao
Espacial dos novos empreendimentos
realizados
na d~cad~.
Ou
seja.
o
mercado
de apartamentos
n~o tem, no geral, poder de arrasto
sobre
os deslocamentos
das famílias
no esp~to.
e vice-versa.
Isto
pode
ser atv·ibuído, em larga medida.
ao fato de que o mercado
de
casas
a i n da {·~~spond:;:! pOr- ma i s d~:J.m::!\::;.~ciE?
do e·:;tOQi.l.2 d:c? habit:~\,:;:Õf.!s
i\~1
Cl.··dade do Rio de Janeiro,
e que
aproximadamente
35%
das
famílias
:õ"i

:1.n da

n:!5:i.

dE~rr:

e m :i. móv s :i.::;

i 1e 9:7}. ís

(e s .

f

a'v'€~].;"),s}

e t: c . ) .

Quando.
no Entanto se considera
apenas
a distribuição
f~~\míJ.iasCOI1li·-~!nd:~\ -:::.I.i F'i"?i"·:i. 0·,- ~;! a dos ;).p;::).r·t=õi.llIentos
do:;; m::l.ior-V;;'.··:I.o r ti n i t <~r i o (:i. 1:,:. no s 6 (""e:L ~:.) c/r::c :I.~; ~::.I
..',P/;':·i" i o y·~:~::.)} (.1."7)
00 t: 1::~·Ilf·_·~::.(·Õ· J <;..
::i 1 :='1I_UiI
:·:1 :.;).: :; ·::·0 c is •.ç: ~i.ü !:: n t .,.·e :~\S dl.i~ ..:; di·::. t (.i bl.1 :i. r;: t:k~.:;:.na.
f o ·,.·m;;J. de IJ.!TI c:oe···
fiei.ente de ccrre lac ão (F'€,·i"H·SOf\)
d-.:\ or dem de ?:3 ..04X
(s.ig
a
:5~{j,
conf:i.r·rimndoa idi:~i;~\
de qlJ.-i:~ .:. 1i!"~·i-C;::I.do d~~ ~>'P<'i("·t:'imentDs
t~
"ml.::lhcncom POi" t a elo" fiO s:·(·õ·gin E" fi t D S·I..!pe·•..
:i. D r: .
d:;'l.·;:;

A id~ia de um mercado
de apartamentos
circunscrito
essencialmente
ao segmento
supe[:i.o[ de renda familiar,
deve t2r
por
corol~rio
uma forte associaç~o
entre a alocaç~o
espacial
de
novos
empreendimentos
e a va[iaç~o
da renda familiar
intr~-[eg:i.onal,
o
que de fato
~ constatado
pela estimaç%o
econom&trica
da rela~âo
ent[:2 est~s dyas variáveis.
Considerou-se
para
esta
estimaç~o
econom~trica.
o percentual
de apartamentos
novos alocados
na
re<,;Ii :ií. o ;;\d mi n ís t .,..
~I. t i v a
:i. (:i.:=: 1... 2 4 ) (:1 N:I...
c:C' IYi (i V a·( :i. ,; V I,:: I d E·~ Fi e n d 1:.': n t (;:,
E·
a variatio
entre as rendas familia[es
relativas
por
regi~o
entre
1.9BO iE: 1.970
(l.jF.:Fi) como
ind(:::p(;:ndente,
€"
u.ma "rlummv ' p,:tr,:"! :,:tS· I~:I~'.?·d-71
(17) Consi der ando-se COlO • regra de polegar' (COilUI no aercado isoail iér ío), que o valor da habí tal;ão r epresenta
:a190 COIIO 40 \l8ZeS a reilda bl~dia mensal hiiliar,
übtuÍalos ula eqilivalência entre tO salários
lliílliltios di?
renda falliiliar e o valor correspondente ao 6° üecil.

•

orl~
r;I-!.i.

m~rinha
....

.

-,,1 l.,.

r~.

CRAs
+

~. 8
1:. 7:5

=

V~:F :I. +

r.:.\.,

J"\ ",

(

4, 5 e 6), obtendo-se

)

/

o
(

i:;~E.~ ....

B D

1 ·:):3

8ê~ :t:?j~
:l :5 t (j':t )

DI,~ ._.

)

Tal rela~~o n~o ~ incompatível,
obviamente.
com a int€rpretaç~o
de
que a alocaç~o
de novos empreendimentos
seria capaz de trazer consigo seu mercado de mais alta renda, elevando. desta forma a renda
-(;-:\miJ.i:7}.·f·(-t~l:-:I.t:iv:':\ c':!9ion:õl.1.
.. l:! t:::'.IlIPOUCO com :;). h:i.p6t\:!·::;i-~ :i.nv!.'!!"<;;7iJ. ou
opostaC~8)
de que o deslocamento
das famílias
de alta renda (fator
aut8nomo)
e concomitante
demanda
efetiva,
atrairia
novos
empreend i 111F: n t D ~~. .
Contra esta ~ltima hipótese,
mais afeita às
formulaç5es
neoclassicas
que reconhecem
o comando das preferências
dos indivíduos (quanto a qualidade
e desejabilidade
de
novas
vizinhanças),
s.o br e o rIi=::"('C :~\do p:::·;:;·:,:un c o i1 t iJ. do, :,,\
S <.:;~::iJU i n t: e'5
c o fi t: r';;, '-'e v:i. dô tlC :1.
:~lS
:::·m....
p :( 'C :i. c ::;..
~:.:
i. a desconcentra~5o
espacial
no mercado de apartamentos
mais acentuada
do que a das famílias em qeral; como citada na
se~5o mais acima.
Conforme
depreendido
da Tabela lI, acima,
31.12%
dos apartamentos
mais valorizados
foram construidos
em areas (E e
G) que respondem
por 9.21% do estOqU2.
Percentuais
an~logos
para
as famílias
nestas duas zonas fornecem
44.66% e 18.53% respectivaWE:'ntE' .
11. os períodos
em que cada ~rea apresenta
maior
volume
de transa~5es
com apartamencos
usados
tendem.
em
geral
das regi5es).
a ser R~~~t~LiQLE~ aos períodos
de
'booms
com ap;:p-t:alllentos
nO\io·5C.1.<""",)
1=: rd~o i;\.D.U~.r.;U:H:.~:~~
c om o ~::.I"::·i"i<:l. de ~:.€~ E·S.pi':~·-·
í-;::J.·!C·"3.~,O ·fos!:,em
CJ~:· d:::!~,loc::i.m;;;~nt:()~;,
(\:'1'::; f:':•.m Li.a e :2lltr'1::! ;;Í.r·e:':l.s
(dt?·,,:.co··brindo novas op~5es
locacionais
e expulsando
os menos aptos a
enfrentarem
seus maiores
lances no mercado
de usados),
o e1.emento
condutor
ou direcionador
do fluxo
de novos empreendimentos
imobili~rios.
Este resultado
roi obtido em Smolka (1989 op. cit.).

relativo
~le,
77%

í

íI
<':\ Pi"óp-r:i.c\
·:::.:t~:Jn:i.f:i.c;:~nci:::(
d,:I vc,ri,iv('21
'dUfll!IlY"
(:i<:,'ca
i:i
Lona Sulcao)
justam~nte
a ~rea, que mais 'exporta',
por assim
dizer, famílias
de alta renda para as outras 4reas, (a~) o
pode
s~r
interpretado
como componente
inercial
na aloca~io
inter'regional de
novos empreendimentos
imob:tli~rios,
em favor das ~reas na orla maí

•

i" j. fi h:::i .

(i8) Recorde-se a questão da identificação

levantada

no início deste artigo.

(i9) Análise do co.port~íteilto re9iolial das tr::l!isa~ões rOI apartalieiltos ao longo do período 1968/84 evidencia elaialente que as varia,ões no volUMe C~ transa~ões não aconteceM de tOila contínua e monotônicd, e sil de torIB ondular ou r ír l ica.
Reslllta!Ío seilelhante
obtido por Abralo (i989) !!Iií 511'1 eXPüsido sobre o ciclo da
cidade cada sub área urbana.

e

(20) A introdü~ão desta \lariavel faz
citados 82.i7X de Re.
(2U A Zona Sul retê.

[011

que o ajuste

entre as variáveis

4f.67X das fam:ílias de alta renda

e!l

1970, passanoo

e. pauta se eleve de 40.75 de Re jiala

€II

iS'80 para 36.65:4

ell

i980.

os

Esta eyid&ncia,
como explicado
mais
adiant~,
melhor 'compreendida
como uma manifestaç%o
do "fechamento
tro" de s t e su b ..-me r c s do , do quP r ec o nc Lía da c om a idei.a
yimento expontâneo
das famílias,
í

devE

por
dE:

um

ser
denmo""

A questâo contudo dificilmente
poderá ser resolvida
num
de estática comparativa,
uma vez que hiatos
nos
ajustamen t o s (j,:::, m'::l"c,:\do , E' pl"e,bl':.,:ma!:;,
a s soc i a do s ,,'ti:, fl1.1tu<:\,:;:i'Se~=,
€':
c i c Lo e
no setor imobiliirio
claramente
dislorcem
as informaç5es
utilizada s . Ll u s t v an do : o aumen t o nos, Pl"E'(~D~::, da hab~dar,:~1ot::'il! r el ac ão a o s
salárioscea>
implicou em alt~ra~6es
n50 negligenciáveis
na mobilidade inlra-urbana
das famílias confoY'me revelado
pelo
coeficiente
de c orr e Lac ão o rd ina I de E;p,::;':::\r'I!i<:I.1"I d,=: ;:~pen:::'l~;::32;1,; e n t r e ,Õ\~:;, d íst ri
contexto

v-

bu í.c

õ

es

dE

\~(··;,~,.ns:::t,:;:('5e··:}

ê-)?~:fj.ü('i::l,.is

C:(JlYI

~lP;;'1(-t:7~m1.!~nt:(j=; e n

(fase ascendent~
do ciclo), em contraste
1977 e' 1984 revelando
aí maior colamento

aos 82%
das duas

t rs

j.':,.}t!)ti e 1\'9/,':7
iX)
entrE'

(5i9
distribuiçôes,

Ademais h~ qUE se notar uma
cerí:a diacronia
entre
flutuaç5es
nos negócios imobiliários
CDm seu auge em 1979/80
e
crises em 1976 e 1983,
f :i, c I.! 1 Ó;::', dt~5

Um<:\
::?lHP

m,:\!'H::d

'f'

a

J: i" i C';;:\"Si"

d,::' !:;e s u P E 'I" ,:t r}
a o me nos (7:'1TI Pê,\,( t e , 0:'S boi <:;
':;,er' i ~),
'('
:::~
c: c!c" c" f::~i" :::\ClS f u ri clamen t O~:; IT!:i, c: r'o do

di""
por'

assim dizer compo'f'tamento macro-espacial
dos incorporadores,
Nesí:e sentido, a seç~o seguinte
inspira-se
na proposiç%o
de
que
estrat~gias
de inovaç~o e diferencia~âo
do produto,
sio
concebidas
(deliberadamente
inclusive)
por incorporadores
COlH vistas
ao
deslocamento
da demanda
efetiva no segmento mais lucrativo
do mercado} representado
pelas famílias de mais alta renda,
Estas
estrat~gias s~o r~forçados.
por' um lado, pela aceleraçâo
da d€precia~âo
do estoque
de habita~62s
localizadas
em ~reas desenvolvidas
(edificadas) no pass2do, e por outro lado
pela
orquestraçâo
de empreendimentos
imobili~rios
voltados
para a redefini~%o
de inteiras
v i z inl-a nca s num co n t ext o di:: 9y'anc!e:a\!E··c~::.i~ü a o rí sc o . (28)

(22) Pre~os iMobiliários crescera. persistentemente dobrando seu valor entre 1970 e 1977, despencando

fi

seguida

~ taxas ainda sais acalsradas ate 1994 (ver Slolka oe. ci t.). Este cOiíPorb,melito foi cOlitittaóo
em outros
levantamentos (a partií de letodologias distintas)
real izaéos noutras cidades brasileiras COlO Porto Alegre,
são Palilo, Belo HodEof,te e Reei fI!, Por outro Iado não se veri hcolj 'Illalq!!er lielhoria
na distriblji\:~o
de
renda que continuou se concentrando no período, (Bonelli e Sedlacek, 1989),
(23) Para usa dis[llS'~ão detalhada desta proposição consulte-se Slülka i98i e 1987. Invest isacôes I!liplrlCaS sobre
a questão revela. ceda correspondência cronológica na predominância de e6iTícios COI cancteiÍsticas siililares I!I áreas deteniÍlladas
(TeL Vaz, i'i9í.li, Hais alei da identí Iicacãc de certos ciclos dI! vida regiOnais
e espaSMOS no COMPortamento dos investiMentos, te. sido elpiricalente otservado, que as modalidades predominalites de elPre!!l\di\llentüs podem isualm!!nte ser vag;;,lIl!lite associados a all!bientes IBcroECollôlliio:os
especíticos,
tais COlO facilidades de credito, l ieuidez no serrado de capitais,
cOIPürtailento da intla\:ão,
etc. (Ver
Slolka, i984i,

i'(',
v
,

-------

-

--- ------

5. OS MOVIMENTOS

ESPACIAIS

DOS INCORPORAOORES

A discuss~o
seguinte
organiza-se
em torno das
seguintes
duas perguntas:
por que estariam
os incorporadores
abandonando
as
areas consolidadas
de alta renda? e para onde estariam
se dirigindo?

Para se responder
a primeira
delas, na Tabela 111 abaixo, constata-se
um crescimento
dos pre~os relativos
dos apartamentos usados
(de 1.12 pra 1.18 na Zona B e de 1.38 para 1.54 na Zona
C) em oposi~ão a uma queda nos preços relativos
dos novos
apartamentos
Ccorrespondentemente
de 1.30 para 1.16 na Zona B e 1.68 para i.59 na Zona C), indicando
um estreitamento
das
oportunidades
para realizaç~o
de ganhos de incorpora~~o.
ou, uma certa saturaç~o
do mercado
no período
movimento
lastreado
por
significativo
'enobrecimento'
destas ~r·eas. (24) Portanto.
apesar
das 'prefer&nclas reveladas'
das famílias
de alta renda por esta 1rea,
os
incorporadores
enfrentam
dificuldades
crEscentes
na convers~o
de uso
do solo, seja em decorr&ncia
da eleva~~o
dos custos primários
(do
terreno)
em rela~~o
ao preço realiz~vel
de venda (daí
o
referido
creaming
deste mercado),
seja em decorrBncia
de maior concorrªneia com os imclveis usados.
valorizados
ou enobrecidos.
Este fenBm,;~nD
po.:!!.:'
-:;
f} '(o :iod!:~i'lt:i-Fic;;'\.dCi COIllO
o
l'orech;;,\.men\~D
POid::!/lt:i"o"
des·c!?
~=·ub-'mel" c:,'"do .
Iro ponto
dE
v i st a de! incor s-o r a dor , t o r na+ se ,:iP:,:lo'f'(~'fltEIll'::"n-'o
mais interessante
deslocar-se
PDr outras áreas
aonde
"ganhos
de +u n da do r " pe:t~-'I
inov<:tij:1lD
11:;;\
c o nver s ão do uso do
!:;olo<es) pod'~':'m
ser mais facilmente
gerados
e apropriadoso
te,

ago'(':\
Com esta hipótese
em m~üs, ~ possível
p~).
r: t ::~d ::l. q i.!. E' '::; t: ~~D P 'r" o P (1 'õ; t: ;:.), a c j, ma; :i. e pa .("
;:.).
(1 fi do:!?
si:?9i.!.nd:::\

InterEssa
observar
de imediato
que as
~r€as
escolhidas
n~o s~o necessaY'iamente
as adjacentes.
j~ urbani2adas.
Com
efeito. e confoY'me se depreende
da TabEla 11 abaixo.
estas
~reas
de
mais baixa renda (O) não ~mpli~m
sua posição
relativa
na
distribU:LG:f~()
d;;:\~". fam]:lia~::.
cl(:":' m,,,,i~s
al t a
r e n da
(,:;·la<.:..
l"(::,·ceb€,'I·:r.iili
~-\P(:::on<:t'-:;
13.81% das famílias adicionadas
na d~cadaJ contr~ uma participa~~o
de 1505% destas famílias
12m 1970).
Sua participa~âo
no mercado
de
apartamentos
mais valorizados,
contudo.
aumenta
significativamente
(recebe 7.32% dos novos apartamentos
apesar
de respond€r
por
apenas 1.51% do estoque
em 1970).
Estas evidBncias
sugerem
um
processo de substituiç~o
de casas por
apartamentDs
produzidos
para
famílias
de alta renda j~ residentes
na área. (26)
A esta
maior
permeabilidade
aparente
de relaç5es
capitalistas,
associa-se.
sin·-

(24) Na Zona B observa-se UI au.ento de iOOX no nó.ero de ra.llias COj renda superior a 20 salários .Ínilos, [ontn !lI! r~dlld{j de H S.3iX nas tamÍiús no extrato de tO a 20 salár ios sínieos
Para a região C os perC21ltuais são respectivamente de t22X e -i4~.
o

(25} Sobre este -racesso de vaioriza~ão do capital incorporador veja-se Siülka (198i e 1987, op. cit.).
(2b} E. i970 ver i+ica •••.
;:-se i.09 trallsad1~s de <iparhllerltos

para cada

I.1l1a

ds casa e i.3b em 1980.
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tom~ticamente.
lias de baixa

uma
renda

significativ~
redu,5o
na região. em7)

da participação

de famí-

Ao inv~s desta
alternativamente,

drea já
equipad~,
incorporadores
movepara a Zona G menos densa
e ~lrbanizada
da cidade. <m8)
Apesar d~ precariedade
de serviços
bisicos,
~ Zon~
G atraiu uma formidável
massa de famílias de alta
renda
conforme
jd indicado na se~âo 3 acima. Mais de 2/3 dos novos
edifícios
de
apartamentos
empreendidos
na área classificam-se
como de valor superior.
Como consequência
os preços dos apart~mentos
novos e usados aumentou consideravelmente
(ver tabela III) juntamente
à renda
famili~r relativa
(tabela 11 acima).
Este
processo.
novamente,
d i Lic iLrae n t e pod~? ,,:.::~!- :::\tr·ibiJ.i:d=:>.
;!!.
u.ma. po·:;sj:v>:!l :i.fldu.;;:;~o pOi··
(j"i:~~51.0··camento espacial aut8nomo das famílias,
dado o negligenciável
es-·
ram-se,

toqlJ.e

p·,-é····:2)<::i.·:;'ci:!ni:ed~:' ~l.p.:)xt:: •.riIE~nt:D"; ~~m c()nt·f-.~i·::.te :oiC' v o lume

preendimentos

execut~dDS

na d~cada

- particularmente

(27) Atra'lês da Tabela II pode-se percebE·r que eabora a Lona D respondia

na

por 30.03)( das taililias

de

f..'m··-

faix~

de

de baixa

renda

el! 1970, mais da filetade (53.65%.i óa reduç:ão 110 número absoluto deshs fnílias, ao lOllgo d~ d~c:ada; originou-se desta região
(28)

I]
I!!

(26.38X

€W

1980).

por quilômetro quadrado era de 1.237 em 19130, €!I contraste a 4.615 pan a cidade
33.948 para o bairro de Copacabana (reL Gllan2:Írolli e Bohadand, i983, p. 4/.

ilÜlteiO de habitantes

todo

f

-

- --

--------;-1'"

COIIO

j",lum
c o n t ex t o de i=j\-,HiC!t;': co nc e n t r s c ão d;:\
pY' 0'-'
fundi~ria, eso) de uma
le9isla~~o
urbanistica
h<~":,t :,:.,
ri t e
nio ~ de se surpreender
que a foss~
objeto
de
3. n t ~? n':;:~l

ma is ,,,,,lt:o v a lo r .

rriedade
eletista,

<29>

e~::,p!:,::cul::içi~(),

Como consequfncia
óbvia e imediata
deste
processo,
observa-se maior seletividade
e comedimento
nos empreendimentos
programados
para a ~rea,
Estes mecanismos
de auto cont€n~~o
do crescimento, refor~a o enobrecimento,
ao mesmo tempo que
restringe
a
capacidade
da irea de acomodar
o crescimento
de novas famílias
no
m~: i" c:';:,,do,

Apesar

de servir' como ilustra~~o
para a guest~o relativa
:":', ci:::'S:, c i" i (;:
~í(J :~i,c: ima c 1 ~i.'(' ~;'.ITj;'~n t e n ~iD t i p i -Fi c::;',1
t o ....
dos os movimentos
dos incorporadores
na cidade do Rio de
Janeiro,
Os Lim ít es :"?':;t('itCl':; dt?,::;tet ra b a Lho •
:llJlpo·':;':::,ibil:i.t:õl,
cont:~~H!Pl~li-:';l.
utiliE2~~o
do arcabouço
conceitual
em mâos, para a apreens50
das
transforma~6es
ocorridas
noutras ~reas da cidade
(eg,
Zona
[)
ou
Ii1E'~:.mo
;?,~::' lTI()dif:lc;::\GÔff:~::,
t nt er na s Z~ à'!"f:':<Õ{
G. (;9;\,)

:;),D

I<

:0.o

n (k;'

p o 'c" q U.,;;:,"

':?

Para os prop6sitos
em m~os, basta reter a partir
destas
esquemit:i.cas, que o car~te,' seletivo
ilJlPlícito nos movimen1::0':::' :~~·:)P;:t.Ci::i:i.·::~
do'~;
irlcc:"{'P()"('::'1.clCi'(·>':?-::'i}
i.n duz
iu urn:'1 ~)i~::.!n:i.-F:i.c~·:~1:::i.\Ja.
rs
d is....
tribuis~o
de famílias
de mais alta
renda,
id0ias

Como
.:>. c:

d :~i':;

]. ili ;:1, )

tes pontos

devem
i.

for te

o corol~ri0

P:71 'c" :-:·1:~

.~;D .(~t :;2

ser

Ao nível

p '(-o c ':? ~; ~:; o

d !:!

das

transforma~5es

d :~)..~; -F;.:1 Hf i li

~. ';;

d:2

espaciais,

b;:.t. :i. )( ~).

't" ;.~~ tI

d :';:1,

,I

discuti() S

~::.f.? ;)1).

J, n ....

recordados:
macro,

uma

sugestiva

d ,"? ':;; c o n c t? 1'1 i:: (- ::;',(;: :~ o
de alta renda

dora e das famílias
ç~o do n0mero de famílias

de baixa

i! ':;P ~~,c

e

concomitfincia

i ~l :I. d :';1

7:!,

t i ,~,
i d :':.\
d í:'

entre
i n c o '(o p C) 'c"

uma nâo menos relevante
renda na cidade,

um
'liL ..•.

redu-

ii. Ao nível regional,
uma rela~âo direta entre
a
distribui~~() de novos empreendimentos
imobili4rios
(edifícios)
e
a
variaç50
na renda familiar
relativa,
com cibvia e
imediata
interpretaç~o para a mobilidade
das famílias
de baixa renaa,

(29) fi saior ia destes ell!PTeendi!lelitos podeI!!ser car acter izdos coso grandes íncorporaç:ões ell projetos
auto contidos.. baseados na i.llte(núiza~~o de exteróalidades cr iadas iiO própiro el!preelidilllentoJ, E'[jj vista da srecar íedade da urbanizacão da área e da hcilidade' de se obter grandes áreas de terrenos,
G próprio plano diretor
para a ,3:tB estabelí!ce UIi Ndtgo de úC1IPado att,iVes de sequência de 'ilhas' de edifícios
de grande porte
cercado por condoll!lnios de baixa densidade.
(30) Três proprietários
(30

detem sais de 30x de toda área disponível.

descrido sais +ína do processo de Q[upa~ão da área G, revela incidentalaente,
a existência de pdo iedois sub-sercados - o prilleiro óe fUl!ias d~ ait<i rend<i e o se'iJ!jodode relida media e alta classe 1I!~,jia,
MaioTes detalhes em 3110lka (i'i89, Oji. cit}.
IJlla

?iOS

Muito embora a tabela II sugira, ao nível agregado
que
as Eonas que ampliaram (perderam) ralativamenLe mais sua posi~io
relativa na distribui,io espacial de novos apartamentos
(notadamente Ci!!; m;;).:i.S
valc riz a do s ) b:~ndem a ~';!lH- igl.1alnu?n~:e
:'.!I.S' zo nas
qlJ.~:!
8Kibem reduç5es (ganhos) mais significativas na sua ~articipaçio
da f~.mili;;).s
df.! fH>.:i.Ha
'('enda,
<SI!'!)
ao nível Ln t ra+re s ona I e s t a .:\550-'
cia,io nio é tio clara.
Com efeito, neste
nível nio se obteve
qualque~ correlaçio significativa entre: as duas vari~veis.
A
explü:aç:;-io
P:~H"·;:I. o f€!nÔmenD poda ~"f.n- encolltT:~r.!O
no
fa.to ampl~Hllentf.?
discutido na literatura (ag. Leeds, 1974 ou Va11adarem,
1990)
de
que famílias da baixa renda, recorrem a variadas, e relativamente
autônomas, estratégias de moradia na cidade.
í

Daí que, apesar de bem sugestivas, as relaç:5es referidas
nos itens i e 1i acima, capturam nio mais do que a manifestaç~o do
processo de segrega;io residencial, mas nio o processo em si, ie
as media,5es relevantes.
Conforme j~ indicado.
estas mediaç5es
assumem formas m~ltiplas e variadas. desde a competi,io no mercado, at~ as remoç5es violentas de famílias de baixa renda, de ~reas
destinadas a posterior enobrecimento.
do

Limitaç5es de espaço, novamente
que breves ilustra~5e5 e$quem~ticas.

impedem selecionar

mais

Considere inicialmente, o já mencionado aumento de famílias de baixa renda nas áreas centrais.
Isto pode ser atribuído a
processo similar ao verificado em muitas
cidades
maduras
norte
americanas: a perda de competitividade
da área central de negócios
CCDD) para centros aletrnativos localizados nos bairos
descentralizadas de mais alta rendaCS3> juntamente a uma legislatla complacente no tocante a verticali2açio,
frustra as retenções
especulativas de imóveis antigos localizados nos anéis externos
do CeD,
estendendo.
consequentemente,
no tempo o uso provisório
destes
pr' é dí o s como "c or t íc os ", 'c<:).beç.:a~5-·dE~-P()l"(::O'
12 s tm íl ares . <:94)

o aumento do n~mero absoluto de famílias de baixa renda
na área mais aristocritica (C>. aonde contrariamente ao observado
na Zona 'A', pre~os relativos dos apartamentos e a renda familiar,
relativas aumentam mais rapidamente do que os da cidade
como um
todo (ref. Tabelas 11 e III),<s~J associa-se por sua ve2:, à apropria~io de ~reas de encostas e de pre5erva~;0 ambiental ou de propriedade duvidosa, ou em contestaçio jurídica, por mecanismos
outros que os legais-formais de mercado (raf. 'favelas') pelas famílias que n;o disp5em de outras alternativas de moradia próxima
ao
local de trabalho.
(32) Observe o leitor que a varia~ãG de falÍlias de baixa renda entre 7Q e 80. re~ere-se a ula ~
no número
absoluto.
(33) À importância relativa da área central A no total das transações el imóveis cOlerciais dilinui de 58.30% para 33.06% ao longo a década!
(34) É elucidativo neste sentido, que a região e. questão respondia por i6.36X do total de domicílios alugados
contra apenas 7.iiX das faMílias e. 1970. E. 1980 estes percentuais são respectiva.ente de 8.95X e 5.63~.
O valor relativo dos aluguéis são adelais de .Sê e .83 nestes dois anos enquanto o preço relativo dos apartalentos usados são de .85 e .75 da .~dia da cidade. Vale dizer o mercado de aluguéis é claralente tais
viscoso.
(35) Neste sentido esta região representa UI contra-exemplo para a relação e. discussão.
:1.4

Como resultado,
da relativa escassez
destes
assentamenaC~:lúdvfd~; f.! :i,'t"'('l~91.1.1':l.'('esJ
t t
i
cI'3,!:;
famílias residentes
nestas 'favelas' de Zona Sul ~ maior que a das
f~,m:ni;:l.s
·n:!!:;:i.dir.do
em .b.;;lJ:Ü.t.~;;,!;..õ.f;Ls.,.,l~.!F~..:i,.S.
n:a <h·a~. O. <S6) 'Visto
s ob
outro 17'191.1.10, a randa familiar do 'favelado'
de uma loria
de mais
alta renda tende a ser maior tamb~m do que a de um favelado
residindo em Zona de mais baixa renda.
Consequentamenta,
na Zona
O,
as deslcicali2a~5es
decorrentes
da conversio
de uso do solo (de casa p;~\r·<1.l~d:i.p.:í.c:i.Cl de ap<:i""'hH!lf:!nto)
aff.!b:1.1lI
mai'a a s ~~amíl:i,~is
de b a xa
renda residindo
em habitaç5es
legais do que aos favelados
- dai
o
ainda elevado n~mero de famílias de baixa renda em 1980,
revelado
na 'ral:)(~l;::t II.
t

o

s

c

o

ns

a

a+s

e

'lua

.a

'('anda,

mé

d

a

í

A Zona F, em contrapositio,
tem sido o locus privilegiado para os grandes conjuntos
habitacionais<s7)
promovidos.
ou nio.
pelo Est~do e tamb~m para os loteamentos
privados<as)
abrigando.
inclusive,
parcel~ significQtiva
das famílias de baixa renda notadamente removidas
das favelas da Zona Sul.
Como se depreende
facilmente
destas notas. Q tipo de moradia de família de baixa renda varia
significativamente
segundo
sua localiza~~o
na cidade.
Isto pode ser atribuído.
em laga .medida,
aos 'graus de liberdade'
remanescentes
para
as
estrat~gias
d~~~;t.~,.~:;·r<".m:flias.
<a..,.)O :i.n·IPcll.. t a n t e a SE r e t e r if:,
contudo.
qu(.:,:
a
despeito das dire~5es tomad~s 7'10 plano regional.
as mudan~as
nos
assentamentos
de baixa renda Est50 estruturalmente
vinculadas
ao
nível global da cidade; 01.1. seja, elas nia slo independentes
entre
si e tampouco dos movimentos
espaciais
dos
incorporadores.
Este
resultado
tem 6bvias implica~aes
para a formula~io
de
políticas
habitacionais
para apopulaçio
de baixa renda.

(36) Na Zona C. no ano de 1980. existia .aior nú.ero de falílias residindo em favelas do que famílias de baixa
renda (Ienos de 2 S.M.), ao passo que na Zona fi verifica-se o inverso, a despeito da maior participação do
último no número de 'favelas' da cidade. Não se dispõe de levantalentos diretos de renda nas favelas.
(37) A regiio racsbeu 15. 65X dos apartalentos sanos valorizados produzidos lia década contra apenas 1. 21X de participação neste mercado de usados el 1970.
(39) A participação no total das transaçÕEs COR terrenos cresceu de ~3.33X para 51.47X ao longo da década.
(39) Referência é feita ;;,qllÍ
à ilagel!lapresentada por D. Harvey (í 973) de que o processo de ocupação do solo assemelha-se a alocaç:ão dos piores lugares de UI teatro, aqueles COI lenos capacidade de pagalento, na ledida
111 qll!!se aproxilla o início do espetáculo!

fI:'..J

7. CONCLUSõES

o impacto do mercado imobili~rio
sobre a distribui,ia
espaci~l das famílias atinge de modo mais direto o segmento
de
mais alta renda, mas ai as rela,ôEs nio 510 tio linear~s
como se
slJ.põe.
o mercado de apartamentos, ao menos na cidade do R:i.o
parece ser ainda um fen8meno circunscrito
~s c ]."".5se-::;
de mais alta renda, contrariamente ao que ocorre
noutras
cidades
brasileiras e sobretudo nos países desenvolvidos.
dA Janeiro,

Mesmo sem ter sido possível
descrever
as media,ôes
relevantes, • sem d~vida, sugestiva a concomitincia entre a forte
desconcentraçio espacial do mercado mais capitalista de habita~5es
(a de edifícios de apartamentos) e a not'vel redu~io do n~mero
de
famílias de baixa renda na cidade do Rio de Janeiro.
Esta suspeita de rela,io é refor,ada pelo desempenha do mercado de apartamentos usados que responde a tal permeabiliza~io da ordem capitalista
("p:;).){
imobil:i.;:ix:i..a")
com a f.dE?\J'3.Ç:~1.J de seu pnp.(;:o i"·el~.t:i."c),
sa Lvo ,
sintomaticamente,
nas zonas, Central Antiga CA) e Oeste (F). (40)

o mercado de apartamentos usados desponta, com efeito, como importante refer€ncia para se entender o significado
das
transforma,aes ensejad~s pelos novos empreendimentos imobiliirios.
O explicitamento da concorrlncia entre estes ~ltimos e aqueles
~
aparentemente, essencial para se entender fen8menos, como o !If~chamento por de nt ro " ele merca dos da Lagoa e da Zona NO\- te e Sul.
detectados pela convergência dos pre~os relativos dos im6veis
novos e usados.
é esta concorrlncia que, de certo.
modo estimula
05 agentes
imobili4rios a desbravar novas ireas tendo na inovaçio
e diferenciaçio dos produtos (emp~eendimentos
ai implantados)
o
instrumento privilegiado de desvalorizaçio do parque
imobili~rio
das ~reas de onde pretendem extrair (ou expelir) a necess~ria
demanda efetiva. na 'armada atra,iD ou deslocamento das famílias de
mais alta renda . (4.1.)
J

As alteraç5es na segregaçio residencial no espaço carioca e sobretudo as diferenças nas tendências relativas a distribuiçio da renda familiar e valor das transa~ôes com apartamentos.
devem portanto, ser ~tribuidas tanto' redistribui,io seletiva dos
ricos no espa,o, promovida
pela desconcentraçio
do mercado
de
apartamentos, quanto à (re)valori2a~io ou enobrecimento de 4reas.
captado no mercado de apartamentos usados.
A este processo associa-se a redistribuiçio de maisvalias imobiliárias, perceptíveis nos hiatos entre as altera~5es
na renda familiar relativa das famílias e nos pre~os dos im6veis.
Sio exatamente os mecanismos (ou forças) concretas de mercado.
os
n:~f.;ponsá.ve:i.s
pelos sl..
lces~;i:i.vos
das Loc amen t os destas "b a t os " IJIl de-o
sequilíbrios.
Conforma-se deste modo a dinimica
da estruturaçio
intra-lJ.rbana; ie o processo pelo qual cada mudança particular e
í

(40) Ref. cOIentários da se~ão anterior sobre a natureza das transforlações nestas duas Zonas.
(41) Contribue tallbél para este lovillento as condi~ões eahbel!!cidas na contntação de financialentos para a edificação. Tetos relativalente baixos ad;issíveis para estes financialentos por UI lado. e pisos línilos para
não COIIIProleter (1 risco da operação. por outro. talbe. contribuel para estes lovimentos. Este ponto é desenvolvido €I texto ora
preparação pelo autor.
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localizada
do ambiente
construido
é a um só tempo determinada
(por
t ·('<inStOr·mat;.ões
pn?v :i.a!!l)
e dflte"('mi
na n t e (de nova s
U·ansfo",·maç:ões).
Assim devem ser igualmente
compreendidas
suas
manifestaç5es,
na
forma de alterações
nos preços relativos
por tipos de im6veis,
regiio, extrato
superior
e inferior,
idem para as rendas,· famílias
e
atividade
imobili~ria,
etc. C4e)
A partir deste enfoque, ~ possivel incidentalmente,
explicar
o nia rebatimento
da distribuit;.io de
renda s6bre o espaço na forma da segregaçio
residencial,
referida
no j. n i c :i. o de-s t e t ra b-:>.l
ho .
Daí se infere tamb~m,
que o vilio de
nossa
tragédia
urbana,
talvez esteja localizado
menos
no
suposto
maquiavelismo
dos agentes
imobili~rios
(capital
incorporador),
do que no mercado
em geral e nas relações
de propriedade
de um modo
especial.
Sem
maior preocupat;.io de se fazer aqui apologia
de tais agentes,
o que
se pretende
(re)afirmar
aqui i, tio somente,
que
o
resultado
no
espa~o
da atio dos incorporadoTes
afeta o conjunto
dos pre~os imobili4rios,
pret;.os estes que servem de sinaliz8t;.io para decisâa
sobre novos empreendimentos.
Neste sentido,
os
incorporadores
em
nada
se
distinguem
de qualquer
outro
agente
capitalista.
O
rompimento
desta cadeia.
com vistas a consecutlo
de uma cidade socialmente
mais aceit'vel,
por meio de re5triç~es
burocr~ticas
ao
comportamento
destes agentes;
emerge assim como proposta
ing~nua e
contra-producente.
Melhor seria talvez,
atuar
mais
diretamente
sobre as condi~5es
de reali2a~io
destas
atualiza~5Es
de
valor.
atravcis de uma legisla~io
patrimonial
que sem obstruir
o funcionamento do mercado.
impute
uma
taxa~io
mais
efetiva
sobre
tais
mais-valias
imobiliários.(43)
Por Jltimo,
e numa perspectiva
diametralmente
oposta
recomendada.
propõem-se
uma
leitura
dos resultados
atingidos
pela an~lise
aqui desen~olvida,
como
subsídios
à compreensie
do processe
de defini~iol
e de altera~iD do espa~o
residual a que se v~ estruturalmente
constrangida
a populaçlo
de baixa
renda,
no enfrentamento
da quest;c
habitacional.
Sem qualquer
intençio de desqualificar
as an~lises
centradas,
diretamente.
nas
condições
de moradia
desta popula~io
(inclusive
geOgr~ficas),
sugere-se
que a partir delas nem sempre ~ possível
perceber
as
determinat;.5es mais gerais sobre
aqueles
constrangimentos
estruturais.
'Cherchez
Ia femme'!

à usualmente

(42) O leitor atento perceberá que esta concepção implica nUI cOIpleto rOlpi.ento COlO paradig.a do equilíbrio,
•.eslo 21 sua versão intertemporali que ~ despeito de sua ~scendªn(ia neoclássic~, tel sustent~do a g~lOrla
das análises que tratai as transforlações intra urbanas COlO de natureza cOlpensatória convergente ou até
conduzente a algum tipo de hOllogeniza~ão sistêllir.:a.
(43) Estas idéias são desenvolvidas tais detalhadamente el Slolka (1988 e 1991) e Leal (1990) .
•1 ,.,
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Apêndice,
Defini,io

das vari~veis

e indicadores

utilizados

i. Renda Familiar
Por Extrato
extraído
respectivamente
dos
censos demogr~ficDs de 1970 e 1980. Utili~ou-se o ponto m~dio das
classes para o c~lculo
da renda midia sendo
que nas classes
abertas ( 50 e ) 2.000 para o ano de 1970 utilizou-se
os valores
de 25 e 3.000, respectivamente.

Para os dados relativos ao censo
de 1980 utilizou-se
a renda
familiar de .75 SM para a classe inferior e 30 SM para a superior.
por Zona Urbana - para o ano de
na tabula~io
especial
de 1980 utilizou-se
o
pelo IPLAN-RIO (1985).
Os dados compreendem inclusive as favelas. excluindo no entanto
o
segmento famílias sem rendimento ou sem declara~io.
Uma vez que
as classes de renda em salários mínimos nio foram as mesmas,
e
mais, que a tabula~io de Rosa Massena para 1970 refere-se a renda
PamíLí a r p..e-.l: .....ç:.~~kti.t.it\enquanto
o c enso de 8() C) co nce t o u t íLt za do
i
de renda familiar tQtal. foi necessário
ajustar aquela
distribui~io de Massena pressupondO-SE um mesmo
tamanho
médio
familiar,
tanto entre regiões administrativas
quanto entre classes de renda.
Cnns der cu-e se a dema is , a c lasse de r enda f;:'.miliélx
J?f.:'J:
r..?\.t=?i..t.a. até
1/2
SM como as c l<'l.s<.iif:!S
de '{'slHla
f;:'.mi
1 :i.::>x, p..e:c...!::.7l.p'j,.t.~, de mais d:;;~ 2
SM como compatíveis.
respectivamente às classes de renda
familiar
menor de 2 SM e maior de 10 SM no censo de 1980. Para o cilculo
de renda m~dia familiar considerOU-SE,
no entanto,
cada uma das
classes de renda tal como apresentadas nas tabelas originais,
tomando-se os pontos médios de classe.
Para as classes abertas cons derou+s e '('f:~spec:t:iv;'llTii?fíte;
.33 SM pan::l::>. classe menos 1./2 s~.l;;:í:,-iD
mínimo E 20 SI1 pan"i\a c lasse IfI.Ü,:;; de 16 SM dE.' r enda famili;;u- J?f.:'L
~~~i~a, para o ano de 1970, e .75 SM para a c:lasse menos 1 salário
mínimo e 30 SM para a claSSE mais 20 sal~rios mínimos de renda familiar para o ano de 1980.
2.

Renda H~dia Familiar

Relativa

1970 foram utilizados os dados constantes
obtida por Massena (1976), e para o ano
censo de 1980, e as tabula~5es elaboradas

í

í

í

indica de Disparidade Interna de Renda - definido como a razio
entre os indices máximos de dissimilaridade entre as classes
extremas de renda ie menos de 2 (O até 1 e de i a 2) E mais de 10
C10 a 20 e mais de 20) salários mínimos e os
indices
mínimos
de
dissimilaridade entre as classes intermediárias de i a 2 e 2 a 3
SM a 2 a 3 e 2 a 5 SM tendo por base os indicadores elaborados por
TE.' 11 os (1989).

3.

Localiza,io - refere-se a distincia m~dia de cada zona ur b a na
xv no Centro da Cidade, obtidD ~ partir dos dados c o ns t an-tES em MassEna (1976) E ajustados
conforme
informa~5Es
do Guia
Quatro Rodas da Cidade do Rio de Janeiro.
4.

à Pra,a

5. Idade - corresponde a rigor ao tempo médio decorrido
desde a
data do início do recolhimento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).
Uma vez que a data de habite-se e do cadastramento
do imóvel nem sempre coincidem, este indicador pode apresentar algumas distor~6Es.
Este vi~s tenderá a SEr maior nas ~rEas de regulariza~io cadastral mais recente!
O indicador refere-se tio somente aos apartamentos transac:ionados.
:1.8

Taxa de Crescimento Familiar - rela~5o entre o n~mero de famili~s em ~980 e em 1970.

A

Indicador de Crescimento no Estoque de Apartamento
obtido
pela rela~io entre o n~mero de trans~~6es com apartame~tos novos ie produzidos no período 1968/84 - e o n~merQ
de transa~5es
com
apartamentos usados em 1970 (ie triªnio
1969/71);
constantes
na
amostra 'constitutiva do arquivo IPPUR/ITBI/IPTU/.
7.

Distribui~io dos Apartamentos - considerado
pela volume
de
transa,ões no triªnio 1969/71 par~ apartamentos usados e o total
das transa~5es ocorridas no período 1968/84
para a distribui~io
dos apartamentos novos, ie adicionados no período entre as RAs.
As clases superior e inferior correspondem,
respectivamente,
~
transa~6es cujo valor situa-se nos 5 decis superiores
e inferiores. As transa~5€s com apartamentos novos e usados foram cl~ssificados separadamente segundo os decis, de modo a evitar
vieses
relativos a eventuais subestimaçio dos apartamentos 'usados viz a
viz os novos,
A classificaçio entre apartamentos novos e usados ~ feita ~ partir
da relaçio entre a data da transaçio e a idade fiscal do imóvel.
8,

Distribuiç~o da Populaçio Favelada, 1980 - conforme levantamento realizado pelo IPLAN-RIO. 1986. Nio se disp5e de semelhante
informa,io para o ano de 1970.

Q

10. Variatio Familiar por Classe de Renda entre 1970/80 - corresponde a distribuiçio interregional das famílias adicionadas
entre
1970 e 1980, por classe de renda.
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