
12ª Conferência Internacional da LARES
Centro Brasileiro Britânico, São Paulo - Brasil

19, 20 e 21 de Setembro de 2012

Condicionantes do preço da terra no Município de Mairiporã, São 
Paulo (SP)

Celina Maria Rodrigues Pinto1, Gilda Collet Bruna2

1Universidade Presbiteriana Mackenzie
Av. Darcy Reis, 135 Parque dos Príncipes, Butantã. CEP 05396-450 - São Paulo (SP) – Brasil.
E-mail: celinarodrigues2@yahoo.com.br
2Universidade Presbiteriana Mackenzie
Rua da Consolação, nº 993 – Consolação. CEP 01311-000 – São Paulo/SP - Brasil
E-mail: gilda@mackenzie.br

RESUMO 

Mairiporã,  cidade  periférica  da  Região  Metropolitana  de  São  Paulo  (Latitude  Sul:  23°,  19’,  12”;  
Longitude Oeste:  46°,  35’,  18”),  é conhecida pelas suas  belezas naturais  e por ter  desenvolvido nas  
últimas décadas uma urbanização centrada em loteamentos fechados.
Compreende-se por observação empírica que em toda urbanização há valorização fundiária decorrente da  
conversão do uso do solo rural em urbano. Pesquisas exploratórias realizadas no Município de Mairiporã  
entre os anos de 2005/2006 e em andamento entre 2011/2012 esclarecem em que base, como se processa 
essa valorização e determina seus fatores preponderantes em urbanização poli nucleada.
Metodologicamente, a pesquisa foi assim realizada:
1º - através da tabulação de anúncios imobiliários veiculados via  internet. Tabularam-se todos os lotes 
vagos (sem edificação) à venda do município, contendo áreas e valores (por m² em R$), separados por  
Regiões, por situação interno-externa aos condomínios e por tipo de área, urbana ou rural.  Os dados  
foram transformados em gráfico seguido da análise dos resultados obtidos.
2º - via questionário, efetivada diretamente nas imobiliárias locais. Contém indagações sobre valor médio 
do m² (R$) nas regiões mais e menos valorizadas do Município; nas regiões mais e menos vendidas;  
preço médio do m² (R$) de cada região; nos loteamentos mais e menos valorizados de cada região. Sobre  
o determinante  principal  do  valor  médio  do  m²  (R$)  de  cada região e  de  cada loteamento;  sobre  a  
estabilidade ou instabilidade do mercado de terras nos intervalos (1996-2006), (2006-2012) no município 
e/ou região. Por último a solicitação da opinião acerca da relação Leis Proteção dos Mananciais/mercado  
de terra no município de Mairiporã.

Palavras  chaves:  Preço  da  Terra,  Desenvolvimento  Urbano,  Urbanismo  Contemporâneo,  Meio 
Ambiente, Mairiporã.
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ABSTRACT 

Mairiporã is a peripheral city in the Metropolitan Region of São Paulo (South latitude 23°, 19’, 12’’;  
West Longitude 46°, 35’, 18’’). It is known by its natural beauties and an urbanization typically by walled  
allotments developed during the last decades.
Through  an  empirical  observation  it  is  seen  that  all  the  urbanization  valorizes  the  land  due  to  the  
transformation of use from rural to urban. Exploratory research carried out in Mairiporã between the  
years 2005 and 2006 and followed in the years 2011 and 2012 clarifies in what basis this valuation is 
processed and determines their important factors happening in poly-nuclear urbanization.
Methodologically the research was done in the following way:
1 – Through the tabulation of real estate listings transmitted by internet. All the vacant lots had been 
tabulated. They were lots for sale, registering the square meters of surface and their price, separated by 
regions, and location in or outside the walled allotment, and by type of rural or urban area. The results  
have been transformed in graphics followed by the analysis of the results. 
2 – Through a questionnaire, the research was done straightly in the local real estate enterprises. It brings  
the  questions  about  the  median  price  of  the  square  meter  in  the  region  more  or  less  valued  in  the  
municipality;  In the region more or less sold; median price of the square meter of each region; In the 
allotments more and less price in each region. About the main factor that determines the median value of  
the square meter of each region and each allotment; the stability or instability of the market between 1996 
and 2006; and between 2006 and 2012 in the municipality and in the regions. Finally it was asked the  
opinion about the relationship of laws for the Protection and Recovery of Water Resources’ Region, and  
the land market in the municipality. 

Key-words: Land Price, Urban Development, Contemporary Urbanism, Environment, Mairiporã.  
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1. INTRODUÇÃO 

A urbanização brasileira  acelerou-se a partir  dos anos de 1960. Mas,  se efetivou a partir  da 
década de 1970, com transferência da população da área rural para a urbana, em especial para as 
grandes  cidades  da  Região  Sudeste,  com destaque  para  a  região  de  São  Paulo,  pelo  efeito 
polarizador  da  relação  industrialização/urbanização.  Vários  estudos  identificam  os  processos 
imobiliários e sociais desta urbanização que resultou em condições de moradia e de vida urbana 
precária  e  um  passivo  social  e  ambiental  ainda  presentes  na  atualidade  (SINGER,  1979; 
MARICATO 1988; ROLNIK, 1997; LOJKINE, 1997). Nesta fase, a ação do Estado se consolida 
como agente regulador e decisor1 do solo urbano (agente urbanizador), enquanto a valorização da 
terra se processa, sobretudo, pela transformação do uso rural em urbano.
Na segunda metade da década de 1980, em meio ao país envolto em recessão econômica e crise 
social  (CACCIAMALI,  2000),  se  evidenciam maneiras  diferenciadas  de  organizar  o  espaço 
urbano, agora,  efetuada por novas formas condominiais2.  Estudos mais  recentes indicam que 
concomitantemente a estas transformações o Estado se torna descentralizador, instituindo regras 
gerais que devem ser detalhadas em outras instâncias (Estados e Municípios), ficando a produção 
do  espaço  urbano  a  cargo,  sobretudo,  dos  agentes  imobiliários,  e  a  ação  do  poder  público 
limitando-se  a  regular  os  urbanizadores  privados  (PINTO,  2007;  SANTORO,  2012).  Estes 
estudos apontam que a valorização da terra urbana deixa de ter o padrão homogêneo sugerido 
por pesquisadores de inspiração marxista;  passa a ter  um padrão mais heterogêneo,  variando 
diferentemente  nos  diferentes  tipos  de  regiões  do  solo  urbano,  assim  como,  variando 
diferentemente  em  loteamentos  distintos  em  determinada  região,  sujeita  muitas  vezes,  a 
influências diferenciadas daquelas anteriormente sugeridas.
Este  artigo  objetiva  apresentar,  discutir  e  analisar  os  dados  referentes  a  uma  pesquisa 
exploratória3, ainda em andamento, sobre o valor do solo urbano em uma urbanização dispersa4, 
utilizando-se  como  estudo  de  caso  o  Município  de  Mairiporã,  cidade  periférica  da  Região 
Metropolitana  de  São  Paulo.  O  uso  deste  Município  se  justifica,  por  sua urbanização 
notadamente de “formas condominiais”. Em Mairiporã se encontram as variáveis inerentes à sua 
organização  espacial  (estrutura  fundiária,  sistema  viário,  proximidade  de  um grande  centro, 
belezas  naturais)  com  as  condições  de  um  mercado  imobiliário  voltado  para  este  tipo  de 
urbanização.  
As questões principais de abrangência da pesquisa são:
1 - Quais os fundamentos, (as bases) em que se processa a valorização da terra em Mairiporã, e  
por extensão, em urbanizações poli nucleadas em áreas protegidas?
2 - Em que difere esses fundamentos daqueles observados na “urbanização regular fordista5”?

1
 Decide a localização e a atividade no processo de urbanização.

2
 O solo urbano do Município de Mairiporã compõe-se de 442 condomínios e loteamentos de todos os padrões, 85 

deles irregulares  e clandestinos (PINTO, 2007 p. 255).  Condomínios fechados com serviços de portarias,  vans, 
segurança 24 horas totalmente murados; loteamentos semimurados com portaria, com a mata funcionando como 
barreira de segurança em algumas divisas, e outros não murados, separados por remanescentes da mata original. 2 
bairros não possui loteamentos fechados.
3 Desenvolvida no âmbito de uma pesquisa mais ampla, iniciada em 2005, com o objetivo de subsidiar uma 
Dissertação de Mestrado e retomada recentemente entre 2011 e 2012 com o objetivo de embasar uma tese de 
Doutorado cujo tema é a relação política entre os empreendedores, proprietários, legisladores e gestores públicos. 
Com apoio do MACKPESQUISA, Universidade Presbiteriana Mackenzie.
4 Termo usado no sentido não só de expansão, como também de esgarça mento do tecido urbano (REIS, 2006, p. 
35).
5
Refere-se à cidade sob o contexto do regime de acumulação intensiva de capital. Suas características espaciais mais 

marcantes são: estrutura dual centro x subúrbio; desenvolvimento de um sistema viário eficiente; clara separação 
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2 - Qual a maneira (modus operandi) e o instante em que se dá esta valorização?
3 - Quais os principais determinantes, (fatores preponderantes) para esta valorização?

2. METODOLOGIA

A  metodologia  adotada  na  pesquisa  inclui  coleta,  tabulação,  análise  de  dados  e  sínteses 
comparativas referentes a três períodos da história urbanística do Município: os noventa dias 
iniciais de 1996, os noventa dias iniciais de 2006 e os noventas dias iniciais de 2012. 
O primeiro  período  se  justifica  por  ser  a  década  de  1990  aquela  em que  a  urbanização  se 
intensifica no vetor norte da Metrópole (PASTERNAK, 2009 p. 18) e em Mairiporã se dissemina 
de tal forma que se consolida em todo o território, como se observa na (Fig. 1E).  Na pesquisa, os 
dados referentes ao ano de 1996 são originados dos periódicos, “O  Estado de São Paulo”  e   “A

Figura 1 – Mairiporã: Expansão Urbana - Série Histórica 1882/2002 e Relação com RMSP

  

entre áreas urbanas e suburbanas.

Fig. 1A: 1881/1962   Fig. 1B 1963/1974   Fig. 1C 1975/1980    Fig. 1D 1981/1992      Fig. 1E 1993/2002      
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Gazeta da Zona Norte”, escolhidos por critérios de abrangência e tiragem6. Dos 199 anúncios 
tabulados eliminaram-se aqueles veiculados em duplicidade e com dados insuficientes, restando 
86  lotes  cujos  dados  subsidiaram  o  estudo da  estrutura  fundiária  do  Município  (Graf.1). 
Excluindo os lotes “edificados”, dados de 49 anúncios restantes subsidiaram os dados da Tab. 1.
O segundo período abordado (referente ao ano de 2006) se justifica por abranger o início 
de  uma  fase  de  expansão  imobiliária  pós-crise  apoiada  por  investidores  particulares 7. 
Baseou-se  nos  dados  de  anúncios  veiculados  via  Internet  nas  imobiliárias  da  região. 
Tabularam-se 187 anúncios. Excluindo duplicidades e insuficiências de dados, os dados de 
126 lotes subsidiaram o estudo da estrutura fundiária (Graf.  1).  Eliminando-se os lotes 
“edificados”,  81  lotes  subsidiaram  os  dados  das  Tab.  1  e  Tab.  2.  As  variáveis  não 
abrangidas  através  deste  instrumento  foram  analisadas,  via  questionário,  efetivados 
diretamente em oito imobiliárias locais: seis no Centro Histórico, uma no Distrito de Terra 
Preta e duas na Serra da Cantareira.
A fase da pesquisa de 2012, objetiva confirmar ou negar, as hipóteses desenvolvidas em 2006, e,  
ao  mesmo  tempo,  verificar  o  impacto  do  preço  da  terra  e  o  comportamento  do  mercado 
imobiliário  em áreas ambientalmente preservadas em período de “boom” imobiliário  e,  além 
disto,  verificar  ainda o impacto do preço da terra neste tipo de urbanização,  dita  “dispersa”. 
Tabularam-se 896 anúncios, dos quais eliminadas as duplicidades e insuficiências de dados, 817 
lotes  subsidiaram  a  estrutura  fundiária  do  Município  (Graf.  1).  Eliminados  os  lotes  com 
edificações, os dados de 274 lotes subsidiaram as demais questões quantitativas. As variáveis 
qualitativas foram avaliadas via questionários aplicados a 18 imobiliárias locais: oito no Centro 
Velho, duas no Distrito da Terra Preta, quatro na Região da Cantareira, uma na Região da Fernão 
Dias e três imobiliárias somente virtuais.

3. RESULTADOS

Os dados coletados nas três fases da pesquisa indicam que o preço médio da terra8 no 
Município, para lote não edificado, nos períodos estudados variou de R$ 75,399 em 1996 
para R$ 34,0210 em 2006, e, para R$ 16,56 em 2012, depreciando-se 54,87% no primeiro 
período e depreciando-se novamente 51,35% no segundo período. Estes resultados serão 
analisados tendo em vista considerações e os demais resultados apresentados a seguir.
Os dados da Tab. 1 indicam como se processa a dinâmica de mercado - variação de preços - por 
faixa de lote, no município de Mairiporã, entre os períodos de 1996/2006 e 2006/2012. Os lotes 
de área até 300 m² foram os que realmente valorizaram em ambos os períodos, pois tiveram os 
preços médios majorados 33,04% no primeiro período e 55,02% no segundo.  Os lotes de áreas 
compreendidas entre 301 e 500 m² depreciaram-se 56,09% no primeiro período valorizando-se 
apenas 34,23% no segundo período, portanto ainda desvalorizados em relação a 1996. Os lotes 

6
 Para “O Estado de São Paulo, utilizou-se anúncios dos cadernos “Imóveis 1 e Imóveis 2”,  seções: “Interior”, 

“Terrenos”, “Sítios e Fazendas” e “Grande São Paulo”, nos dias 7, 14, 21 e 28 de Janeiro, 4, 11, 18 e 25 de fevereiro  
e 3, 10, 17, 24 e 31 de março de 2006. Para “A Gazeta da Zona Norte” anúncios diários, da Seção “Classificados”,  
entre 01.01.a 31.03.1996.  
7Coincidente com o período da coleta de dados que embasou a Dissertação de mestrado: Mairiporã: periferização e  
conflitos ambientais na Região Metropolitana de São Paulo, apresentada na Universidade Presbiteriana  Mackenzie 
em 17.04.2007.
8Inclui área urbana e área rural 
9Valor atualizado através de IGPM (Índice de Preços do Mercado) para 30.03.2012
10 Valor atualizado através de IGPM (Índice de Preços do Mercado) para 30.03.2012

Fonte: Emplasa, (SÃO PAULO, 2006). CD-ROM
Org.: Celina M. R. Pinto, 2007.
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de áreas entre 501 e 900 m² mantiveram os preços praticamente constantes nos dois períodos. Os 
de  áreas  compreendidas  entre  901  e  4.900  m²  valorizaram-se  20,13%  de  1996  a  2006, 
permanecendo praticamente estáveis entre 2006/2012.  Os lotes  acima de 4.900 m² depreciaram-
se no primeiro período 79,05%, enquanto que em 2012 apresentam uma inversão desta tendência 

majorando-se 257,37%. 

 

Ano 0-300 301-500 501-900 901-4900 Acima 4900
1996 122,85 337,94 115,43 50,91 11,98
2006 163,44 148,40 117,05 61,16 2,51
2012 253,37 199,20 108,03 62,20 8,97

Tabela 2: Valor médio aproximado do [m²] [R$] dos lotes não edificados em Mairiporã11 -  SP,  
por Região - 2006

Região conf.
Figura 2

Preço médio [m²] [R$] Determinante valorização/desvalorização

Área urbana {m²]
Área rural

[m²]
Centro 1.000,00/25,0012 - Limitação topográfica/limitação das LPM(s)
Cantareira 85,00 - Sítio social, infraestrutura/topografia, document
Represa 60,00 - Amenidades,  mata/documentação
Fernão Dias 13,00 - Acesso/topografia/uso
Sabesp 30,00 0,20 Localização/documentação
Pirucaia 30,00/8,00 0,30 Localização/áreas rurais
Rio Acima 30,00/7,00 0,20 Uso de chácaras/documentação
Terra Preta 60,00/25,00 1,50 Uso, topografia, prox. Fernão Dias/localização
Mato Dentro 25,00/12,00 2,00 Uso p/ chácaras de Recreio/localização
Sol nascente 11,00 0,20 Acesso/localização

Fonte: Dados: Imobiliárias de Mairiporã, 2006 
Org.: Celina M. R. Pinto, 2007.

Os determinantes apresentados como indicativos da situação “majoração/minoração” dos preços 
médios dos terrenos existentes entre os anos de 1996/2006 e 2006/2012 foram verificadas através 
de questionários ministrados às imobiliárias locais e seus resultados são apresentados a seguir 
nas Tab. 2, referente ao ano de 2006, e na Tab. 3 referente ao ano de 2012.
A questão acerca do solo mais valorizado do município,  os relatórios da pesquisa qualitativa 
indicam o solo da a Av. Tabelião Passarela no Centro Histórico como o mais valorizado, seguido 
pela Serra da Cantareira e pela Represa tanto em 2006 como em 2012. Mas pelo resultado da 
pesquisa quantitativa  dos  valores  dos  lotes  “de terra  nua”  o preço médio  do m²  do Distrito  
Industrial da Terra Preta em 2012 revela-se superiores às demais regiões do Município, por se 
tratar  de  lotes  de  menor  tamanho,  sem  as  limitações  impostas  pelas  Leis  de  Proteção  aos 
Mananciais  (LPMs)13 e  por  se  tratar,  em  parte,  de  lotes  para  uso  industrial,  os  únicos  do 

11
 Pesquisa feita com entrevistas, via questionário, nas imobiliárias locais nos anos de 2005 e 2006.

12
 R$ 1.000,00 na Av. Tabelião Passarela e R$ 25,00 no entorno do núcleo central. 

13
 Leis de  nºs  898/75 e 1.172/76, previa um zoneamento dividindo a RMSP em áreas de 1ª e 2ª categoria. As áreas  

de 1ª categoria, ou  non edificandi  incluíam faixas de 20 m ao longo dos cursos d’água e 50 m às margens dos 

Tabela 1: Valor médio da terra [m²] por faixa de tamanho dos lotes no município
 de Mairiporã [R$] – 1996/2006/2012

Fonte: Dados: 1996: A Gazeta da Zona Norte
                                  O Estado de São Paulo
                        2006: Imobiliárias do município de Mairiporã
                        2012: Imobiliárias do município de Mairiporã
Org.: Celina M. R. Pinto, 2007.
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Município.  A  segunda  questão,  sobre  a  região  que  negociam  maior  número  de  lotes  no 
Município,  em 2006 os “respondentes” indicaram como sendo a Serra da Cantareira,  seguida 
pela Região da Terra Preta. Em 2012 há uma inversão significativa com o Distrito Industrial de 
Terra Preta aparecendo como aquela mais  vendável,  seguida pela  Serra da Cantareira  e pela 
Represa. Os resultados da terceira questão sobre o preço médio do m² de cada região, conforme 
Fig. 2 (Divisão do Município por Região  (SÃO PAULO, 1996, não paginado)), em conjunto 
com as respostas  da quarta questão sobre os determinantes do diferencial do valor médio do m² 
dos lotes interno-externos de cada região, compõem a Tab. 2 em 2006 e a Tab. 3 em 2012. 

Tabela 3: Valor médio do [m]² [R$] dos lotes não edificados em Mairiporã -  SP,  por Região - 2012
Região conf. 

fig. 2
Preço médio [R%]

Determinante 
valorização/desvalorização

Valor médio dos lotes [R$]
pesquisa quantitativa

valor médio R$ 
[m²]14 indicado 
pelo  mercado

Área 
interna 
cond.

loteam. [m²]

Área 
externa 

Cond. lot.
[m²]

Área 
geral 
[m²]

Área 
interna 
cond. 
lot. 
[m²]

A./ext. 
cond.

loteam. 
[m²]

Centro 1.959,8015 58,0416 63,06 2.000,0 60,00 Comércio/documentação 

Cantareira 89,63 37,60 55,49 200,00 150,00
Localização, acesso, nível  
soc. /documentação, topografia  

Represa 104,19 49,48 52,37 180,00 120,00
 Beleza, nível social, acesso/ 
documentação  

Fernão Dias 79,60 43,87 26,51 120,00 35,00 Acesso/uso
Sabesp 66,67 56,98 58,01 60,00 35,00 Localização/documentação
Pirucaia 61,04 27,16 16,84 50,00 7,00 Segurança/ documentação
Rio Acima 37,35 9,1217 0,8118 45,00 8,00 Segurança/documentação

Terra Preta 128,5719 50,19 65,50 100,00 80,00
Zona.  Industrial,  acesso, 
documentação/ localização

Mato Dentro 67,91 49,48 52,96 50,00 20,00 Segurança, uso/documentação
Sol Nascente - 55,3820 55,38 50,00 30,00 Uso/ infraestrutura  e document. 

           Fonte: Dados: Imobiliárias de Mairiporã, 2012 
           Org.: Celina M. R. Pinto, 2012.

Em especial, a observação de que a “infraestrutura21 do loteamento” que em 2006 correspondeu 
como  resposta  de  mais  de  50%  dos  formulários,  em  2012,  as  opções  “uso  da  terra”, 

reservatórios, áreas com cotas inferiores a 1,5 m acima do limite máximo dos reservatórios, além de todas as áreas  
com declividade acima de 60%. As áreas de 2ª categoria seriam passíveis de ocupação sob certas condições, como 
taxas de adensamento de ocupação,  taxas de impermeabilização e outras.  As áreas  da 2ª  categoria foram ainda 
subdivididas em Classes A, B e C, segundo a possibilidade de adensamento. Nas áreas de  classe A (adensamento de 
30 a 50 hab./ha),  o parcelamento ideal do terreno seria de 500 m².  As de classes B poderiam suportar adensamento  
de 25 a 34 hab./ha e as de Classes C com densidade máxima de 24 hab./ha
14 Média das indicações presentes nos questionários.  
15 Valor apenas do solo da Av. Tabelião Passarela.
16 Inclui área dos bairros centrais em um raio de 3 km do Centro.
17 Não Inclui uma área rural de 1.528.206 m², à venda por R$ 850.000,00.
18Inclui área rural de R$ 0,56 o m².
19 Inclui áreas de uso industrial do Parque Industrial da Terra Preta.
20 Calculada como área geral da região. Quantidade de lotes insuficientes para uma avaliação rigorosa.
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“segurança/documentação”  foram  as  mais  citadas  como  os  determinantes  de 
valorização/desvalorização  de  um  terreno,  principalmente  nas  regiões  ocupadas  pela  classe 
média e loteamentos populares.

Na pesquisa de 2012 foi acrescentada uma pergunta sobre a preferência dos compradores por 
uma moradia em áreas distante apenas por ser em condomínios fechados. A quase totalidade dos 
resultados  aponta  para  questões  como  “segurança”  e  trânsito  dos  grandes  centros  como 
motivadores da fuga da metrópole.

Ano Internos aos condomínios Dispersos na região
1996 56,56         23,11
2006 80,95         13,50 
2012 89,63         37,60

Observa-se que os  lotes  da  Região  da  Cantareira  teve  dinâmica  diferente  nos  dois  períodos 
estudados: os lotes internos aos condomínios valorizaram-se entre 1996/2006, 43,10%, enquanto 
os lotes dispersos depreciaram-se 41,58%. Em 2012, contudo, houve reversão desta tendência, 
com os lotes internos aos loteamentos e condomínios valorizando-se, apenas 10,72% os lotes os 
externos valorizando-se em média 178,52%. Estes resultados e os demais  serão analisados e 
discutidos no item subsequente. 

Tabela 5: Valor do m² [R$] dos lotes não edificados, Mairiporã – área interna a
loteamentos e condomínios – 2012

Condomínios Região
Valor
M²(R$) 

Serviços

Cantareira Ecológico Cantareira 125,84 Todo murado, segurança 24 h, portarias
Sausalito II Cantareira 49,16 Portaria, não é total murado, mata c/ divisa

Suíça da Cantareira Cantareira 159,80
Murado, segurança  24 h, portaria, heliporto, van, 
pista de corrida, salão festa 2 qd. tênis,

Haras  del  Paso Represa 102,37 Todo murado, segurança 24 h., portaria c/ píer
Alpes de Mairiporã Represa 107,33 Todo murado, segurança 24 h., portarias
Jd.  5 Lagos Pirucaia 70,16 Portaria, não é totalmente. murado, mata divisa

Canadá Village
Fernão 
Dias

108,82 Portaria, totalmente murado, segurança 24 h

Fonte: Dados: Imobiliárias de Mairiporã, 2012
Org.: Celina M. R. Pinto, 2012.

Na pesquisa de 2012, selecionaram-se alguns condomínios em regiões distintas com intuito de 
subsidiar  relações  lazer/serviços/preço  médio  m²  em  condomínios/  loteamentos/Regiões.  Os 
dados resultantes compõem a Tab. 5.

21
 Infraestrutura dos condomínios: estrada, (se asfaltada o preço sobe em torno de 20%), iluminação, portaria com 

segurança e muro. 

Tabela 4: Valor do m² [R$] dos lotes não edificados na Região da CantareiraTerrenos internos/externos  
aos condomínios/loteamentos – 1996/2006/2012

Fonte: Dados: 1996: A Gazeta da Zona Norte
                                  O Estado de São Paulo
                        2006: Imobiliárias do município de Mairiporã
                        2012: Imobiliárias do município de Mairiporã
Org.: Celina M. R. Pinto, 2012.
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4.  DISCUSSÃO

Este item é organizado de forma que os resultados obtidos nas pesquisas de campo (pesquisa 
valor  de  lotes  via  internet  e  via  questionários  em imobiliárias  locais  de  Mairiporã)  possam 
subsidiar  esclarecimentos  para  as  questões  elencadas  na  introdução.  Para  isto,  é  necessário 
entender a estrutura fundiária do Município de Mairiporã e o papel das Leis de Proteção aos 
Mananciais, frente o mercado imobiliário local. 
 

4.1     A Estrutura Fundiária do Município

A  importância  do  parcelamento  inicial  no  tipo  de  urbanização  vigente  no  Município  de 
Mairiporã é relevante pela metragem dos lotes, como se pode ver no Gráfico1.

Gráfico 1: Porcentagem de lotes por Faixa de Tamanho no Município de Mairiporã -
1979/1996/2006/2012

Fonte: Dados: 1996: A Gazeta da Zona Norte   
                                  O Estado de São Paulo
                        2006: Imobiliárias do município de Mairiporã

        2012: Imobiliárias do município de Mairiporã
Org.: Celina M. R. Pinto, 2012.
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Em 1979, 74,6% do total dos lotes de terra nua do Município eram compostos de grandes áreas 
entre 900 e 4.900 m² (SÃO PAULO, 1982, p. 57).  Isso fez com que, na década de 1970, no 
início  dispersão da mancha  urbana metropolitana  (dispersão  dos  ricos),  o  capital  imobiliário 
encontrasse na Serra da Cantareira e nas margens da Represa seu principal alvo de investimentos 
com os desmembramentos para os loteamentos de alto padrão. 

O Gráfico 1 apresenta a estrutura fundiária de Mairiporã, por faixa de tamanho de lotes,  
em momentos significativos de sua urbanização. Em 1979, após o grande surto imobiliário 
inicial e após a promulgação das duas primeiras Leis de Proteção aos Mananciais 22. Em 
1996, após a grave crise econômica dos anos 80 quando se deu a “dispersão dos pobres” 
época  em  que  os  loteamentos  irregulares  e  clandestinos  se  disseminaram  por  todo  o 
território  municipal,  (PINTO 2007 p.  179).  Em 2006,  com a economia em recuperação 
(início  do  boom  imobiliário)  quando  aconteceu  o  avanço  sobre  as  áreas  rurais  ainda 
existentes no território – um banco de terras desvalorizadas pelas dificuldades encontradas 
devidos as restrições impostas pelas LPMs -  época do avanço de uma grande fatia da classe 
média e popular ascendente que se “espraiava” e ao mesmo tempo “se escondia” na “mata 
remanescente”,  do  trânsito,  e  da  insegurança  da  metrópole.  Em 2012,  época  de  fortes 
indícios de aquecimento do setor imobiliário (o número de imobiliárias dobrou em 5 anos e 
o nº de lotes de “terra nua” quintuplicou. 
Os dados mais significativos do Gráf. 1 são:
1 - somente os lotes menores de 300 m² cresceram em número desproporcional na estrutura 
fundiária  nos  dois  períodos  estudados,  significando  que  as  limitações  imputadas  pelas 
LPM(s) para subdivisão da terra em pequenos lotes resultaram poucos efeitos práticos já 
que essas subdivisões continuaram existindo ilegalmente.
2 -  as  grandes áreas,  aquelas  com lotes  superiores  a  4.900 m²,  alimentaram os setores 
imobiliários nas duas últimas décadas, visível no acréscimo do número de  lotes desse porte  
nos  dois  períodos;  este  fato  confirma  a  enorme  quantidade  de  terra  “rural”  que  foi 
transformada em a “urbana”23 pelo poder público local (através de leis específicas), fato 
confirmado pelo cadastro do IPTU do Município  (PINTO, 2007 P. 190 E 191). Os dados do 
Gráf.  1  indicam, contudo,  ser um mercado “em decadência”,  já  que o território  conta 
atualmente com poucas áreas “rurais” remanescentes.

4.2     As Leis de Proteção aos Mananciais (LPMs) e o Território de Mairiporã

22 Leis de  nºs  898/75 e 1.172/76, previa um zoneamento dividindo a RMSP em áreas de 1ª e 2ª categoria. As áreas  
de 1ª categoria, ou  non edificandi  incluíam faixas de 20 m ao longo dos cursos d’água e 50 m às margens dos 
reservatórios, áreas com cotas inferiores a 1,5 m acima do limite máximo dos reservatórios, além de todas as áreas  
com declividade acima de 60%. As áreas de 2ª categoria seriam passíveis de ocupação sob certas condições, como 
taxas de adensamento de ocupação,  taxas de impermeabilização e outras.  As áreas  da 2ª  categoria foram ainda 
subdivididas em Classes A, B e C, segundo a possibilidade de adensamento. Nas áreas de  classe A (adensamento de 
30 a 50 hab./ha),  o parcelamento ideal do terreno seria de 500 m².  As de classes B poderiam suportar adensamento  
de 25 a 34 hab./ha e as de Classes C com densidade máxima de 24 hab./ha
23

 A Prefeitura Municipal transformou em área urbana todas as propriedades de lotes de área inferior a 20.000,00 
m², ou 2 alqueires ( valor do módulo rural da Região) conforme Leis Federais 4504/1964, 4967/1966 e 5868/1972,  
artigo 8º.Nos frações de áreas superiores este valor esta “transformação”  depende de Lei Municipal específica para 
cada área.
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A urbanização do Município de Mairiporã confirma Maria Lúcia Refinetti Martins (2006, p. 57) 
ao afirmar que a existência das LPMs  “não modificou o padrão de ocupação das áreas  cujo 
objetivo era proteger”.  E os motivos foram: o aumento da pobreza, o déficit  habitacional na 
metrópole,  a  falta  de  oferta  de  habitação  de  interesse  social,  a  defasagem entre  a  condição 
econômica  da  população,  o  padrão  legal  estabelecido  por  estas  Leis,  e  as  dificuldades  no 
processo de licenciamento e de fiscalização. 
A estrutura urbana e territorial do Município de Mairiporã é uma consequência direta da época, 
do  momento  econômico,  social  e  político  que  a  metrópole  viveu,  com  a  expansão  dos 
loteamentos irregulares para o vetor norte da Metrópole. A falta de escritura legal para vendas no 
mercado  de  terra  urbana,  no caso de Mairiporã,  tornou-se “uma regra”  gerando o paradoxo 
mostrado pelas respostas do questionário às imobiliárias locais,  sobre irregularidades no solo 
municipal,24 em 2006, e confirmado em 2012. Tal fato pode ser observado através dos dados da 
Tab. 1 onde se observa a grande valorização (do m² em R$) dos lotes de área até 300 m² em 
relação ao preço médio  dos  demais  lotes  no território  e  através  também do Gráf.  1,  com o 
crescente aumento na percentagem dos lotes pequenos na estrutura fundiária local. A falta deste 
padrão  de  lotes  regulares  no mercado  levou a  população menos  favorecida  aos  loteamentos 
irregulares e clandestinos em áreas ambientalmente protegidas.
Diante desta situação, o Estado usando suas prerrogativas sancionou a Lei Estadual nº 9.866/97 
que “Dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos 
mananciais de interesse regional  do Estado de São Paulo”. Esta lei estabelece uma Política de 
Proteção e Recuperação aos Mananciais no Estado, com inovações, dentre elas, a previsão da 
edição  das  Leis  específicas  das  Bacias  para  criação  e  delimitação  das   áreas  de  Proteção  e 
Recuperação aos Mananciais (APRMs). Estabelece também a necessidade de edições das Leis 
Específicas  das  Bacias,  inclusive  a  Lei  Específica  da  Área  de  Proteção  e  Recuperação  dos 
Mananciais do Alto Juquery  (APRM-AJ ).
O Plano Diretor do Município de Mairiporã 2006/2015 introduziu instrumentos para modificar a 
situação da habitação popular/loteamentos irregulares e clandestinos no Município, criando as 
ZEIS1 e ZEIS2 (Zonas Especial de Interesse Social 1 e 2) regularizadas através da Lei Municipal 
nº 2.871 de 30 de abril de 2009 que regulamenta os procedimentos para a regularização fundiária 
de 85 loteamentos irregulares e clandestinos que compõe o passivo ambiental do solo municipal 
(PINTO, 2007, p. 222, 223). Infelizmente são procedimentos que demandam tempo para sua 
total  implementação  e  que,  em  grande  parte,  dependem  da  flexibilização  traduzida  na  Lei 
Estadual  de nº 9866/97 através da Lei  Específica da Sub Bacia ainda não promulgada,  cujo 
Decreto de Lei nº 272/10 se encontra na Assembleia Legislativa Estadual para aprovação desde 
2010.  

4.3     Considerações Específicas sobre o Preço da Terra no Município de 
Mairiporã

Dentre os autores que discutem a formação das rendas fundiárias, destacamos Corrêa (2005), 
Villaça (2001) e Sachs (2002). 
Os pesquisadores de análises de “inspiração marxista” privilegiam a localização e acessibilidade: 
“a acessibilidade é o valor de uso mais importante para a terra urbana” (VILLAÇA 2001, p. 74). 
A Tab. 2 e Tab. 3 apresentam os preços médios da terra (m²) nas diferentes regiões do Município 
(conforme suas características topográficas, apresentadas na Fig. 2) nos anos de 2006 e 2012. A 
região da Cantareira é duplamente apontada em 2006 e 2012 pelos “respondentes” como a de 
maior valor médio, excluindo o Centro histórico. Mas, a pesquisa quantitativa efetuada em 2012 
com os lotes à venda das 16 maiores imobiliárias do Município indica o valor médio de R$ 55,49 

24 Os índices de irregularidades estão entre 70 a 80% do total dos lotes municipais (PINTO, 2007, p. 169).
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do m² (Tab. 3), muito próximo do valor do m²da distante e desestruturada região do Sol Nascente 
na divisa com Atibaia, de R$ 55,38. 
O grande diferencial está na homogeneidade dos preços na região do Sol Nascente que tem se 
destacado por um loteamento de chácara de recreio, e alguns loteamentos fechados. Pelo escopo 
da  pesquisa,  o  número  de  terremos  à  venda  nas  imobiliárias  pesquisadas desta  região  é 
insuficiente para determinar, “com garantia”, um valor específico para as áreas internas e áreas 
externas aos loteamentos. Já a região da Cantareira, indicada pelos agentes imobiliários em 2006 
e 2012 como a mais valorizada do município, os dados quantitativos indicam que ela contém 
apenas os condomínios de lotes de maior valor médio, R$ 159,80 o m² (Tab. 5); fato este, não 
considerado pelos agentes. Por coincidência, dentre os loteamentos escolhidos25 para subsidiar os 
dados  dos  lotes  internos  em  alguns  condomínios  (Tab.  5),  a  Cantareira  também  contém 
“condomínios”  com  grande  disparidade  de  preços  médio  do  m²  (R$  159,80  e  R$  65,38) 
demonstrando grande heterogeneidade dos determinantes do preço da terra nesta região.  Este 
território apresenta especificidades relevantes ligadas à localização: a malha viária, proximidade 
à  Zona  Norte  com a  qual  mantém a  sua  dinâmica  comercial  e  de  serviços,  assim como,  a 
ocorrência de amenidades físicas (áreas verdes, clima agradável, menor poluição do ar e outros). 
Por  ordem,  o  “sítio  social”  privilegiado  por  Corrêa  (2005  p.  61-64)  é  citado  por  agentes 
imobiliários locais, assim como “os serviços nos loteamentos” como incorporadores de “valor” a 
“mercadoria terra” nesta região.  Já
Subtrai valor do solo da região da Cantareira os “itens” “topografia, “falta de projeto aprovado”, 
e  semifechamento  para  o  condomínio.  Para  um  “respondente”  este  valor  pode  chegar  a 
diferenças de até “80% do valor total do terreno, no primeiro caso, e de 20% nos dois últimos 
casos. A justificativa é o baixo aproveitamento do terreno por dificuldades topográficas na região 
e  a  grande  dificuldade  na  aprovação  dos  projetos  devidos  às  restrições  das  LPM(s).  Com 
referência à aprovação do projeto, é interessante observar, que na região da Represa, que contém 
as mesmas características ambientais, (não topográficas) nos anúncios veiculados na internet não 
se observa a mesma importância à “aprovação do projeto” dada aos lotes da Serra.
Na pesquisa quantitativa do valor médio do lote em 2006 e 2012 para áreas internas e externas a 
aos condomínios  e loteamentos,  a Cantareira  é a  região que mantém a maior  defasagem do 
município: 58,05%; há indícios de que esta defasagem tenda a diminuir com o tempo, como se a 
proximidade de um loteamento de alto padrão transferisse valor para um lote externo em suas 
proximidades.  Na a região do Sol Nascente, região de melhor topografia, cuja característica é os 
loteamentos de chácara de recreio, o diferencial de preço entre os lotes externos e internos aos 
loteamentos é muito pequeno.

5. CONCLUSÃO 

As principais  conclusões  aqui  expostas,  algumas  têm base  quantitativa,  outras,  qualitativa  e 
outras advém da conjunção das duas. 
A questão do preço de mercado “da terra nua” em Mairiporã é peculiar por suas particularidades, 
como o grande número de loteamentos irregulares e clandestinos26 gerando um “mercado” de 
lotes  sem  escritura  definitiva  (cerca  de  70%  do  total  dos  lotes  à  venda,  indicação  dos 
“respondentes” em 2006 e em 2012). Este “diferencial negativo” é incorporado aos “preços” da 
terra, desvalorizando-a, sem explicitar “sem escritura definitiva”, já que menos de 10% dos lotes 
pesquisados o fizeram. Outro motivo de desvalorização são os negócios das grandes áreas rurais, 
extremamente baratas que ainda abastece o mercado imobiliário. 
O esclarecimento das questões que objetivaram esta pesquisa pode ser traduzido em:

25Escolhidos ou pelo número de lotes à venda ou por importância na região estudada.
26 São 122 áreas ocupadas de acordo com o Plano Diretor do Município de Mairiporã 2006/215 (MAIRIPORÃ,  
2006, p. 41-42); porém a pesquisa que originou este artigo totalizou 145 delas, sendo 45 do ano de 2005.
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- A grande valorização da terra (elevação do preço do lote) ainda se dá pela transformação da 
terra rural em urbana, mas não somente por este fato. Embora o texto não seja conclusivo, pois a 
pesquisa ainda está em andamento. 
- A transformação da área rural em urbana, por decreto municipal, não agrega valor significativo 
à “terra”, apesar de facilitar a dispersão que seria feita de qualquer forma (pelo pequeno valor do 
solo rural e pela existência de um banco delas). A valorização do lote advém da “divisão”, e da 
“infraestrutura”, mesmo que incipiente, seja feita pelo poder público ou por particulares.  
- Os lotes em loteamentos irregulares e/ou clandestinos “de baixo padrão” com lotes pequenos 
são mais rentáveis, já que a terra rural, ao contrário da “urbanizada” não agrega, ou agrega muito 
pouco “valor de uso”. 
- Pelo mesmo motivo, os lotes em regiões menos atrativas também são mais rentáveis para os 
investidores, mesmo que o loteamento seja “regular”, que os lotes em regiões estigmatizadas 
como “caras”. 
- A valorização do solo na urbanização dita “fordista” é mais homogênea do que na urbanização 
poli nucleada, dispersa no solo. Isto porque, esta valorização se processa por loteamentos; e seus 
determinantes são, quase sempre, intrínsecos a eles, por exemplo: um loteamento pode ter solo 
de maior valor pela proximidade a São Paulo e outro pela beleza da Represa; logo:
- Os loteamentos e condomínios fechados tornam os determinantes de variação de preço mais 
heterogêneos. 
-  As  regiões  mais  homogêneas  (menor  variação  de  topografia,  de  usos,  de  classe  social) 
determinam um “padrão homogêneo de preço” que é incorporado pelo mercado da região ao 
“preço” do lote.
- Nas regiões mais distantes dos núcleos urbanizados, a diferença de preço entre áreas externas e 
áreas internas aos loteamentos é menor. Talvez a variável “segurança” seja menos valorizada, já 
que nestas regiões estes loteamentos quase sempre são não totalmente fechados.
- As regiões, assim como os loteamentos e condomínios, mantêm pontos de atração diferentes e 
independentes;  existe  uma  “tentativa  de  homogeneização”  do  mercado.  Isto  faz  com que  o 
diferencial de preços entre os lotes e as entre as regiões seja menor do que o esperado.
Para o mercado, as regiões “caras” são aquelas que contêm os loteamentos mais valorizados. Ou 
seja, “sítio social” é o elemento mais importante quando o objeto de estudo é o loteamento.
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Figura 2: Mairiporã: Solo Urbano – Valor de Mercado 

Fonte: Dados: 1976: Emplasa,  (SÃO PAULO, 1996 p. 54). 
                        1996:  O Estado de São Paulo e A Gazeta da Zona Norte     
                        2006:  Imobiliárias do município de Mairiporã 
                        2012:  Imobiliárias do município de Mairiporã  
Org.: Celina M. R. Pinto, 2012.
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