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Resumo 
 
 
 

Esse trabalho utilizou-se do método dos preços hedônicos para estimar o valor marginal 
que os indivíduos atribuem aos ativos ambientais na cidade do Recife, através de diferenças 
nos preços dos imóveis, conforme estes se aproximam ou distanciam dos ativos ambientais. 
Tradicionalmente, na literatura, considera-se que a variável resposta apresenta uma 
distribuição normal, o que se traduz numa limitação, pois admite a possibilidade de que o 
preço assuma valores negativos. Neste trabalho, de forma alternativa, considera-se que a 
variável endógena assume valores estritamente positivos, utilizando-se, para isto, da 
distribuição gama. Os resultados empíricos corroboram com a hipótese que existe uma 
relação positiva entre os preços de imóveis e sua proximidade com os recursos naturais. Ou 
seja, os resultados indicam que os indivíduos estão dispostos a pagar mais para morar em 
imóveis mais próximos das amenidades ambientais: 13% a mais para áreas verdes e 9% 
para áreas próximas a recursos hídricos. 

Palavras-chave: Ativos ambientais. Modelo de preços hedônicos. Preços de imóveis. 



 

Abstract 
 

 
 

This work makes use of hedonic price valuation theory to estimate the individual marginal 
value attributed to the environmental assets in Recife, throughout the differences in house 
pricing, according to its proximity to the natural resources. Traditionally, it’s assumed the 
dependent variable be normally distributed, however, due to its endogenous variable 
characteristics, i.e., that it assumes strictly positive values, the distribution gamma was used 
in this study.  Empiric results corroborate the proposition that there is a positive 
relationship between residences prices and the proximity of houses to natural resources. 
Therefore, the results indicate that the agents are willing to pay more for residences close to 
environmental amenities: 13% for green areas and 9% for those areas near water facilities.  

Key-words: environment asset. Hedonic price model. House pricing.    
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1 Introdução 

Estudos recentes, e, sobretudo o estabelecimento de convenções entre países, têm 

demonstrado a grande preocupação com a manutenção dos recursos naturais 

concomitantemente à expansão da produção para atender ao crescimento acelerado da 

demanda por bens e serviços1. O nível e a quantidade de informações disponíveis têm 

levado à percepção de que os recursos provenientes do meio ambiente são finitos e, 

portanto, devem ser utilizados com cautela. A teoria do desenvolvimento sustentável2 tem 

origem nestas preocupações. 

Dentro desse contexto, salienta-se a preocupação com as áreas urbanas que, devido ao 

rápido processo de ocupação, têm perdido área verde e qualidade ambiental. A esse respeito 

SHAFER ET AL (2000, apud JIM e CHEN, 2006) destacam a importância e necessidade do 

estabelecimento de intervenções através de políticas públicas e planejamento urbano. O 

tema “Cidades Sustentáveis” da Agenda 21 brasileira revela esta realidade de 

negligenciamento para o caso do Brasil como um todo, tanto sob o ponto de vista da perda 

de qualidade ambiental quanto da ausência de políticas e planejamento urbano3. 

No caso específico do contexto urbano do estado Pernambuco como um todo, a 

densidade média desta população é de “80 pessoas por km2, o que significa quatro vezes a 

média nacional”4, fato que tem ampliado os problemas urbano-ambientais para os 

conglomerados em questão, em especial da cidade do Recife, devido ao forte processo 

migratório nesta direção existente no estado. Considerando a cidade do Recife e o atributo 

de amenidade do recurso ambiental, ALVES (2002) chama a atenção para o padrão de 

                                                 
1 Ver: Diamantoudi e Sartzetakis (2003) e Grand (1998). 
2 “Desenvolvimento sustentável é todo aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações 
presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem às suas próprias necessidades.” 
(WCDE, 1987).  
3 Para ver a Agenda 21 brasileira em seu Tema Cidades Sustentáveis ver BEZERRA e FERNANDES (2000). 
4 Fórum Estadual da Agenda 21 de Pernambuco (2002, p. 32). 
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configuração espacial da cidade, ressaltando que este não levou em consideração os 

ambientes naturais que integravam a paisagem urbana. Releva o autor que, apesar de até a 

década de 1920 o processo de formação e estruturação da cidade ter ocorrido, em sua 

maioria, dependente dos recursos naturais, cuja inserção no ambiente urbano agregava 

valor às práticas urbanizadoras, essas práticas desprezaram estes mesmos recursos, quer 

como elemento natural, com um valor intrínseco5 associado a ele, quer como parte 

importante da paisagem construída. Neste contexto, ecossistemas frágeis (mangues, matas e 

estuários) foram transformados em áreas urbanas; e alagados, margens de rios e canais 

foram ocupados. Todas estas ações corroboraram com a impermeabilização do solo, fato 

que contribui para o acontecimento de enchentes de grandes proporções na cidade. 

O uso inadequado e/ou a degradação do recurso natural acontece principalmente pela 

falta de um mercado associado a esse recurso, o que provoca a indefinição de seu preço 

(SERÔA DA MOTA, 1998). A inexistência de preço implica, por sua vez, a não inclusão 

desses valores na tomada de decisão, seja como custo social quando se opta por degradá-lo, 

seja como benefício social, quando se opta por conservá-lo. 

Sendo assim, considerando que o valor econômico dos ativos ambientais, em geral, 

não é observável no mercado através de preços que reflitam seu custo de oportunidade, a 

economia apresenta distorções em relação à percepção dos indivíduos para tais ativos, 

havendo, portanto, ineficiência na alocação desses recursos no mercado, pois divergências 

entre custos sociais e privados necessariamente surgirão (BATALLHONE, NOGUEIRA E 

MÜLLER, 2002). As tentativas de valoração dos recursos naturais buscam exatamente 

estimar o valor econômico desses ativos, a fim de que estes sejam incluídos na tomada de 

decisão dos agentes econômicos (PEARCE e TURNER, 1990). 

A estimação do valor do recurso natural, entretanto, não é trivial, pois é preciso, antes 

de tudo, identificar os benefícios associados a este recurso e em seguida escolher que 

critério deve ser adotado para essa estimação (SERÔA DA MOTTA, 1998). Para cada um dos 

                                                 
5 O valor intrínseco do recurso natural corresponde a uma das parcelas que lhe dão valor, segundo a teoria 
amplamente aceita na economia do meio ambiente. 
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benefícios identificados existe um valor monetário associado, os quais, em resumo, são 

divididos em valor de uso (atual e futuro) e valor de existência do recurso6. 

Nesse sentido, e especificamente para o caso do ambiente natural urbano, pesquisas 

têm sido feitas no sentido de relacionar o valor de mercado dos imóveis à existência de 

atributos ambientais próximos a estes imóveis, a exemplo do que fizeram BATALLHONE, 

NOGUEIRA E MÜLLER (2002); DANTAS, MAGALHÃES E VERGOLINO (2005); e SMITH (1993), 

entre outros. Estes trabalhos buscaram obter o valor que os indivíduos estão dispostos a 

pagar pela presença das amenidades naturais, através das diferenças dos preços dos 

imóveis. A diferença paga é uma estimativa, acredita-se, do impacto do ambiente natural no 

bem-estar dos indivíduos e, portanto, do valor monetário associado ao recurso ambiental. 

Este trabalho se insere neste contexto, buscando identificar o valor que as pessoas 

atribuem ao recurso ambiental na cidade do Recife, valor este que será captado através da 

influência dos ativos ambientais nos preços dos imóveis da cidade. Para isto, a exemplo dos 

principais trabalhos desta natureza, será utilizado o método dos preços hedônicos (MPH), 

através do qual é possível estimar o valor de uso do recurso. 

A partir de uma análise histórica do valor do solo recifense, e das suas diferenças de 

preço, ALVES (2002) observou a configuração da ocupação deste e a partir dela descreve a 

formação espacial dos valores desse solo. Para o autor, os fatores que influenciaram 

substancialmente no preço dos terrenos foram: a infra-estrutura, o meio-ambiente natural e 

os valores simbólicos. Nas palavras do autor: 

Las intervenciones y los servicios públicos puestos a disposición de los territorios, según 

la ideología de los directores públicos, también configuran patrones diferenciados de 

suelos. … el precio del suelo de Boa Viagem es fruto de las inversiones públicas, de las 

normativas que incrementan la superficie construida y de los atributos de localidad 

(frente al mar) (ALVES, 2002, p.12) 

A estimação dos preços hedônicos busca extrair a importância marginal que as 

características dos imóveis exercem sobre seu preço; considerando inclusive a infra-

estrutura, o meio-ambiente natural e os valores simbólicos, quando estes são incluídos de 

                                                 
6 O valor de existência de um recurso natural refere-se ao seu valor intrínseco, subjetivo. 
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forma adequada no modelo. 

DANTAS, MAGALHÃES e VERGOLINO, (2005) também realizaram uma análise de 

preços hedônicos para o mercado de imóveis do Recife, mas com algumas diferenças. Em 

primeiro lugar, consideraram como hipótese a não independência das observações, isto é, 

foi considerada a possibilidade de efeitos espaciais (spill overs) influenciarem o preço dos 

imóveis e, portanto, a autocorrelação espacial foi inserida no modelo. Ao mesmo tempo, os 

autores assumiram como hipótese a distribuição normal para a variável explicativa. 

Alternativamente, no presente trabalho, é assumida a independência entre as observações, 

ao mesmo tempo em que se considera a distribuição gama como distribuição da variável 

resposta. 

Ainda, DANTAS, MAGALHÃES e VERGOLINO, (2005) inseriram os ativos ambientais no 

modelo através de 2 pontos de influência, quais sejam o parque da Jaqueira e a praia de Boa 

Viagem. De forma mais geral, buscou-se incorporar nesse trabalho, além das praças e 

praias, todas as áreas verdes e corpos hídricos que são descritos como áreas de preservação 

ambiental pela Prefeitura do Recife. Os dados utilizados são também de origem distintas, 

sendo os primeiros dados oriundos dos financiamentos da Caixa Econômica Federal e os 

dados deste trabalho se originaram de imóveis disponíveis no mercado. 

DANTAS e CORDEIRO (2000) também buscaram explicar a formação de preços de 

imóveis em Recife, empregando o modelo linear generalizado, cujas hipóteses de 

normalidade do erro e homocedasticidade não são necessárias. Contudo, não foram 

consideradas no trabalho dos autores as variáveis ambientais, que são o alvo de análise 

deste trabalho. 

O presente trabalho está dividido em 5 capítulos, além desta introdução. No capítulo 

dois é feita uma revisão bibliográfica do desenvolvimento do modelo de preços hedônicos e 

suas diversas aplicações. No capítulo três, a Cidade do Recife é descrita geográfica, social e 

ambientalmente, de acordo com suas seis regiões político-administrativas. No capítulo 

quatro é proposto o modelo econométrico para a análise dos preços hedônicos, juntamente 

com os procedimentos adotados sobre dados e amostra utilizada. No quinto capítulo, 

mencionam-se os resultados da aplicação do modelo aos dados e os valores ambientais do 

Recife são avaliados. Por fim, apresentam-se as conclusões. 
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2 O Método dos Preços Hedônicos para Valoração de Ativos 

Ambientais 

A determinação do valor econômico de um recurso ambiental implica estimar o valor 

monetário deste recurso em relação aos outros bens e serviços disponíveis na economia. 

Dentro da literatura econômica podem ser destacados pelo menos cinco métodos de 

valoração de ativos ambientais, quais sejam: produtividade marginal, mercado de bens 

substitutos, preços hedônicos, de custo de viagem e de valoração contingente7. 

Quando o recurso natural é um insumo de um processo produtivo qualquer, os 

métodos da produtividade marginal e de mercado de bens substitutos podem ser utilizados. 

Nestes métodos, respectivamente, o valor do ativo ambiental é obtido de acordo com a sua 

contribuição marginal como insumo na produção do outro bem, utilizando-se, para isto, do 

preço de mercado do bem ou de um substituto. Estes são os métodos conhecidos como 

métodos de função de produção. 

Os três métodos restantes são métodos de função demanda e se caracterizam por 

buscarem estimar a disposição a pagar dos indivíduos pela conservação do recurso 

ambiental. No caso dos preços hedônicos e do custo de viagem, admite-se que a variação da 

disponibilidade do recurso ambiental modifica a disposição a pagar ou aceitar dos 

indivíduos em relação ao bem privado considerado complementar ao bem ambiental em 

consideração. Ou seja, esses métodos estimam os valores econômicos dos ativos ambientais 

com base nas funções demanda dos agentes econômicos para bens privados 

complementares aos bens ambientais. 

O método de valoração contingente (MVC), por sua vez, cria um mercado hipotético 

para o próprio recurso ambiental, e a partir deste mercado criado estima a disposição a 

pagar dos indivíduos interessados no recurso ambiental. É o único método capaz de estimar 

o valor intrínseco do recurso ambiental, admitindo-se a hipótese de que os indivíduos, ao 

atribuírem valor ao próprio recurso ambiental, embutem no valor atribuído esta qualidade 

                                                 
7 Para uma descrição detalhada destes métodos ver: Serôa da Motta (1998). 
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do recurso. Todos os outros métodos atribuem valor ao recurso ambiental considerando a 

sua relação com um bem associado e, por isso, captam apenas o valor do bem no que se 

refere ao seu uso, em alguns casos uso atual e outros uso atual e futuro. 

Mas a utilização do MVC implica, necessariamente, em uma definição muito precisa 

do ativo ambiental que se busca valorar: uma floresta específica, um trecho de rio, uma 

porção de mangue, ou uma praça; isto para que a criação do mercado hipotético seja o mais 

próximo possível de um mercado real. Por este motivo, e para os propósitos desta 

dissertação, o MVC não é o método mais adequado, uma vez que se busca identificar, na 

cidade do Recife, o valor atribuído ao recurso ambiental de uma forma geral, aqui dividido 

em área verde e recursos hídricos. 

Argumento semelhante pode ser usado para excluir a possibilidade de utilização do 

Método do Custo de Viagem (MCV), pois este se baseia nos gastos realizados pelos 

indivíduos na visita ao recurso ambiental que se busca valorar. Sendo assim, também se 

aplica a recursos específicos, cuja utilização seja fruto de gastos de visitação (transporte, 

alimentação, taxas, etc.) por parte dos indivíduos. Os métodos de função de produção, pela 

própria categoria dos mesmos, também devem ser excluídos, pois tratam da avaliação a 

partir das produtividades marginais em processos produtivos específicos. 

Neste caso, o MPH é, de fato, o único método possível a ser utilizado nesta análise, 

pois é o único método que permite a generalização do recurso natural, i.e., não se faz 

necessário tratar separadamente cada tipo de área verde ou recurso hídrico. JIM E CHEN 

(2006) definem o MPH como a abordagem mais convincente para se estimar o valor de um 

ativo ambiental, uma vez que sua técnica se baseia em um comportamento transacional real 

do mercado. Ele se tornou uma ferramenta importante para a análise econômica dos 

recursos ambientais a partir da segunda metade dos anos 1970. 

A proposição fundamental do método é a de que quando um indivíduo se dirige ao 

mercado de imóveis para comprar uma residência, ele toma sua decisão com base nas 

características ambientais e locacionais desta residência. Assim sendo, ao fazer sua escolha 

o indivíduo estará valorando, de alguma maneira, não apenas as particularidades da 

propriedade (tipo de construção, número de quartos, tamanho, etc.), mas também aspectos 

locacionais (vizinhança, acesso a supermercados, escolas, hospitais) e, em particular, a 
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proximidade de ativos ambientais (BATALHONE, NOGUEIRA e MUELLER, 2002). CHESHIRE E 

SHEPARD (1998) destacam ainda, em adição a estes atributos, que o preço observável de um 

imóvel8 inclui o valor capitalizado dos bens públicos9 próximos ao imóvel. 

Generalizando o método para a precificação de solos produtivos, uma vez que o preço 

do solo representa o valor atual do seu fluxo de riqueza, diferentes produtividades irão 

refletir diferenças de preços. Ou seja, em um mercado competitivo diferenças de preços 

implicam diferenças de produtividade que, por sua vez, resultam das características 

ambientais inerentes àquele solo, seja ele como bem de produção ou como bem de 

consumo. Assim, a estrutura de preços do solo irá refletir os diferenciais de produtividade 

determinado também pelas características ambientais (FREEMAN, 1995). 

ROSEN (1974) foi um dos pioneiros no desenvolvimento do modelo para compreensão 

teórica do MPH, através da análise de mercados implícitos. Em seguida, alguns trabalhos 

empíricos surgiram aplicando o modelo de mercados implícitos a diversas áreas, a exemplo 

de SMITH (1991); NIEVES (1993); TYRVÄINEN, WILLIS e GARROD (1993); MIETTINEN 

(2000); BASTIAN et all (2002); BATALHONE, NOGUEIRA e MUELLER (2002); KIM, PHIPPS e 

ANSELIN (2003); CLARK E e BANZHAF (2005); TEIXEIRA E SERRA (2005); HAMILTON, 

(2006); JIM E CHEN (2006) e POOR, PESSAGNO e PAUL (2007). 

2.1 A Formulação Teórica do Método 

O MPH permite que o preço implícito de uma característica ambiental seja avaliado 

através da formação do preço de um bem composto, nesse caso o preço dos imóveis. 

Destarte, o preço da residência pode ser escrito como função de sua estrutura, vizinhança e 

características ambientais. Sendo PI o preço do imóvel, a função pode ser escrita na forma: 

),,( iiii CAVEfPI =  

De maneira que, Ei indica as características estruturais do imóvel, tais como: 

tamanho, número de quartos, de banheiros, ano de construção, andar em que a residência 

                                                 
8 CHESHIRE E SHEPARD (1998) na verdade não se referem a preço do imóvel, mas ao preço do solo ou terreno. 
9 Bens de propriedade comum e com livre acesso, caracterizados como bens rivais e não excludentes.  Para 
mais detalhes ver Varian (1992).  
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está situada, entre outras. Vi representa as características da vizinhança, isto é, acesso a 

escolas, supermercados, hospitais. E, finalmente, CAi representa as características 

ambientais, como proximidade a praias, lagos, florestas, parques, ou reservas. 

O modelo desenvolvido por ROSEN (1974) considera que os produtos são 

diferenciáveis e, portanto, podem ser descritos por um vetor de características objetivas e 

mensuráveis, valoradas de acordo com a utilidade que cada atributo fornece. Dessa forma, 

os preços observáveis dos bens, associados com o volume de características específicas que 

o mesmo possui, fornecem um conjunto de preços implícitos para cada atributo, isto é, o 

seu preço hedônico. Assim, o preço de um bem diferenciável em suas características é 

função dos níveis das características incorporadas ao produto. 

Sendo assim, o preço hedônico do recurso ambiental pode ser considerado como o 

preço do recurso ambiental. E isto porque se considera que o preço do imóvel reflete a 

disposição a pagar dos indivíduos pela presença do ativo ambiental; ou seja, está se 

considerando, de forma implícita, que o mercado imobiliário pode ser descrito como um 

mercado concorrencial. Além disso, considera-se também que tanto os agentes envolvidos 

possuem uma boa percepção acerca dos preços e das características dos imóveis; quanto 

existe uma mobilidade perfeita de deslocamento entre as diversas localidades, próximas ou 

distantes do atributo ambiental. 

Na formulação do modelo considera-se um mercado para uma classe de commodities 

que são descritas por n atributos, ),,,,( 321 naaaaa Κ= . Os componentes de a  são 

mensurados objetivamente de maneira que a percepção dos consumidores em relação aos 

atributos incorporados em cada produto seja idêntica, embora possam variar em relação à 

valoração subjetiva atribuída para cada característica. No modelo de ROSEN (1974), 

considera-se a existência de um número suficientemente grande de produtos diferenciados, 

e que a escolha entre uma gama de combinações de a  é continua. Ou seja, há um espectro 

de bens entre os quais as escolhas podem ser realizadas. 

Cada produto é cotado por um preço de mercado e está associado a um valor fixo do 

vetor de atributos, implicando que o mercado desse produto revela, implicitamente, a 

função: ),,,,()( 321 naaaapap Κ= , que relaciona conjuntamente preços e características.  

Esta função representa a função do comprador equivalente à regressão de preços hedônicos 
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e fornece o preço mínimo de qualquer conjunto de características consideradas pelos 

consumidores. 

A decisão do consumidor é baseada na sua função utilidade: ),,,,( 32,11 naaaaxU Κ , 

por suposição estritamente côncava, onde x são todos os outros bens consumidos, com 

exceção do bem composto. Considera-se o preço de x como numerário, e y, a renda, que é 

medida em termos de unidades de x, o que implica: )(apxy += . Posto isso, a 

maximização da utilidade sujeita à restrição da renda requer a escolha de x e 

),,,,( 321 naaaa Κ  respeitando a renda e as condições de primeira ordem, resultando: 

 ni
U
Up

a
p

x

ai
i ,,3,2,1, Κ===

∂
∂

; (1) 

em que ip  se refere ao preço hedônico do atributo i.  

O ótimo é atingido quando o consumidor adquire a cesta que oferece a combinação 

desejada de produtos com a renda que lhe é disponível10. Para reforçar o contexto espacial 

do problema, ROSEN estabeleceu uma função, definida por: ),;,,,( 21 yuaaa nΚθ  , de 

maneira que: 

 uaaayU n =− ),,,;( 21 Κθ  (2) 

A equação (2) indica que o gasto adicional que o consumidor esta disposto a pagar 

para valores alternativos de ),,,,( 321 naaaa Κ  está representado por ),;,,,( 21 yuaaa nΚθ . 

Derivando θ  em relação à a na equação (2) tem-se: 

 
x

ai
ai U

U
=θ , (3) 

                                                 
10 As condições de segunda ordem são satisfeitas sob algumas hipóteses. (Ver Rosen, 1974). 
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em que aiθ  indica o preço de reserva para uma unidade adicional de ia  ou, de forma 
alternativa, a taxa marginal de substituição entre ia  e dinheiro ou, ainda, o valor marginal 
implícito atribuído a ia , dados níveis de utilidade e renda. 

Nesse caso, enquanto ),,( yuaθ  descreve o valor que o consumidor está disposto a 

pagar por uma unidade adicional do atributo a , dados níveis de utilidade e renda, )(ap é o 

preço mínimo que ele deve pagar no mercado. Deste modo, a utilidade será maximizada 

quando: 

  )(),,( *** apyua =θ         e      )(),,( ***
iiiai apyua =θ ,    ni ,,3,2,1 Κ=   (4) 

onde  *a e  *u  são as quantidades ótimas.  

De forma análoga, a localização ótima no plano a ocorrerá quando as superfícies de 

)(ap  e )*,,( yuaθ  forem tangentes. O equilíbrio do consumidor em apenas uma 

dimensão pode ser visualizado na ilustração do Gráfico 1. Nessa situação demonstram-se 

dois tipos de compradores diferentes. Um deles com a função 1θ e o outro com 2θ , o 

ultimo atribui um peso maior ao elemento 1a  e, portanto, adquire uma cesta contendo um 

volume maior de 1a . 

O problema do produtor, por sua vez, é determinar o número de unidades )(aM  que 

deverá produzir de modo que seus lucros sejam maximizados11. A função custo total é 

descrita por );,( βaMC , onde β  representa o parâmetro de deslocamento que reflete as 

variáveis auxiliares no problema de minimização de custo, a saber, o fator preço e os 

parâmetros da função de produção. Por hipótese, assume-se que C é uma função convexa 

com 0),0( =aC   e 0,0 >> aiM CC . As firmas são competitivas e tomam preços 

como dado, cada uma resolve o seguinte problema: 

 ),,,,()( 21, naM
aaaMCaMpMax Κ−=π ,  (5) 

                                                 
11 Considera-se que as firmas agem independentemente umas das outras, e que não há custos spillovers de 
planta para planta. Para maiores detalhes ver Rosen (1974).  
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onde a receita unitária de a  é dada pela função de preço implícito do atributo, )(ap . 

A escolha ótima da firma requer que a receita marginal de cada atributo seja igual ao 

seu custo marginal de produção por unidade vendida e que o volume de produção atinja o 

ponto em que a receita unitária se iguale ao custo marginal de produção avaliado na cesta 

ótima de atributos. Isto é: 

 
M

aaaMCap nai
i

),,,,()( 21 Κ
=  (6) 

                  e                               

 ),,,,()( 21 nM aaaMCap Κ=  (7) 

 

 

De forma similar ao lado da demanda, uma função oferta12 é definida para os 

produtores: ),;,,,( 21 βπφ naaa Κ , indicando os preços unitários que as firmas estão 

                                                 
12 Tradução própria de Offer Funtion. 

1a

θ,p  

*)*;,*,,( 221
2 uaaa nΚθ  

*)*;,*,,( 121
1 uaaa nΚθ  

Gráfico 1 – Equilíbrio do consumidor 
 Fonte: Rosen, 1974 

*),*,,( 21 naaap Κ
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dispostas a aceitar nas várias composições do produto a um lucro constante, e quando as 

quantidades produzidas são otimamente escolhidas.     

  Deste modo, ),;,,,( 21 βπφ naaa Κ  é obtido eliminando M de:                           

  

 .),,,,( 21 naaaMCM Κ−= φπ  (8) 

 e de 

 ),,,,( 21 nM aaaMC Κ=φ  (9) 

 

e resolvendo para φ  em termos de βπ ez, . Derivando as equações (8) e (9) tem-se que: 

0>=
M
Cai

aiφ  e  01
>=

Mπφ , onde aiφ  é o preço marginal de reserva de oferta para o 

atributo ia  a um lucro constante. Uma vez que φ  é o preço que a firma está disposta a 

aceitar para a composição de a ao nível de lucro π , enquanto )(ap  é o preço máximo 

obtido no mercado, o lucro máximo será alcançado através de uma maximização 

equivalente do preço de oferta sujeito à restrição φ=)(ap . Dessa forma o lucro máximo e 

a composição ótima satisfazem as seguintes condições:     

 

 )*,,,,(*)( **
2

*
1 βπφ naii aaaap Κ= , ni ,,3,2,1 Κ=  (10) 

e 

 )*,,,,(*)( **
2

*
1 βπφ naaaap Κ=  (11) 
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O equilíbrio do produtor é obtido pela tangência entre a superfície de indiferença de 

atributos e a superfície de indiferença de preços implícitos. A solução desse problema em 

uma dimensão pode ser visualizada no Gráfico 2. 

 

 

Comparando a função oferta da firma 1 com a da firma 2, observa-se que a firma 2 

possui vantagem comparativa ao produzir volumes maiores de 1a , ou seja, as duas plantas 

tem valores distintos para o parâmetro β . 

Considerando o equilíbrio de mercado, haverá uma função )(ap  tal que as 

quantidades ofertadas e demandadas se igualam. Assim sendo, no equilíbrio, )(ap  irá 

representar, ao mesmo tempo, o preço de reserva do consumidor e da firma13. A função de 

preços hedônicos irá especificar, portanto, como o preço de mercado da commodity varia 

devido à variação no volume de atributos. 

                                                 
13 Detalhes para as condições de equilíbrio são apresentados em Rosen, 1974. 

1a

θ,p  

*)*;,*,,( 221
2 πφ naaa Κ  

*)*;,*,,( 121
1 πφ naaa Κ  

Gráfico 2 – Equilíbrio do produtor 
 Fonte: Rosen, 1974 

*),*,,( 21 naaap Κ  
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2.2 Aplicações Empíricas em Recursos Ambientais 

O desenvolvimento de trabalhos com o uso do MPH tem sido vasto, principalmente 

para valoração de recursos ambientais. O método tem sido utilizado para valorar a 

qualidade do ar (KIM, PHIPPS E ANSELIN, 2003; BATALHONE, NOGUEIRA e MUELLER, 2002); 

a qualidade dos corpos d’água (POOR, PESSAGNO E PAUL, 2007); áreas verdes e corpos 

hídricos em áreas urbanas (JIM E CHEN, 2006; HAMILTON, 2006; TYRVÄINEN E MIETTINEN, 

2000; WILLIS E GARROD, 1993 e SMITH , 1991). Embora em menor intensidade, também 

tem sido aplicado para outros fins, como, por exemplo, para avaliar o custo da 

criminalidade (TEIXEIRA E SERRA, 2005); o valor de terras agrícolas (BASTIAN et all, 2002; 

CLARK E NIEVES, 1993); ou sugerir alternativas para índices de custo de vida (BANZHAF, 

2005). Estudos têm desenvolvido testes empíricos para observar se a decisão dos indivíduos 

pela localização de seus domicílios é afetada pela política pública e pelo fornecimento de 

serviços públicos (TIEBOUT, 1956; JIM E CHEN, 2006; CHAY E GRAYSTONE, 1998). 

BATALHONE, NOGUEIRA e MUELLER, (2002) avaliam o impacto da poluição do ar em 

áreas urbanas de Brasília, e mostram que há considerável redução no valor de mercado das 

propriedades devido à presença desta externalidade negativa. Os resultados empíricos 

mostraram ainda que o aspecto ambiental é um componente importante na avaliação dos 

indivíduos em relação à compra do imóvel. 

Em verdade, a indicação de que a existência dos recursos naturais exerce influência 

no comportamento do indivíduo e essa influência pode ser captada pelo método de preços 

hedônicos tem sido corroborada pelos resultados de diversos artigos, a exemplo de 

HAMILTON (2006); KIM, PHIPPS E ANSELIN (2003); e CHAY e GRAYSTONE, (1998). A 

tentativa de medir os benefícios da melhoria da qualidade do ar também foi feita no 

trabalho de KIM, PHIPPS E ANSELIN, (2003). Estes autores desenvolveram um modelo 

econométrico espacial de preços hedônicos para a área metropolitana de Seoul, na Coréia, 

para medir o valor marginal da melhoria nas concentrações de dióxido de enxofre e de 

dióxido de nitrogênio no ar. Os resultados mostraram que os níveis de poluição de dióxido 

de enxofre têm impacto significativo nos preços das casas, enquanto que os níveis de 

dióxido de nitrogênio não. A propensão marginal a pagar estimada por uma melhoria, em 
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média, de 4% nos níveis de concentração de dióxido de enxofre foi de $2.333 ou de 1,4% 

na média dos preços dos imóveis. 

CHAY e GRAYSTONE (1998) fizeram uma análise comparativa entre os valores de 

imóveis e a qualidade do ar em diferentes países. Assumiram como hipótese que o efeito da 

poluição sobre o valor da propriedade é homogêneo, entre os países avaliados, e obtiveram 

como resultado a evidência de que a regulação da poluição pelas autoridades implicaria um 

impacto positivo no bem-estar dos indivíduos, captado pela maior disposição a pagar 

implícita por imóveis com áreas de menor poluição. 

O impacto da mudança climática no turismo foi analisado por HAMILTON (2006). 

Neste trabalho a autora mostra que a construção de proteções para a linha costeira – os 

chamados diques - do distrito de Scheleswig-Holstein, na Alemanha gera impacto negativo 

nos preços das acomodações para os turistas dessa região, indicando que um aumento na 

extensão dos diques resulta na redução dos preços de acomodações para os turistas. 

POOR, PESSAGNO E PAUL (2007) e SMITH (1991) estão no rol dos trabalhos que 

atribuem valor à água. Consideram que o desenvolvimento acelerado de atividades urbanas 

tem contribuído com o agravamento da poluição de rios e mares dentro das cidades. A 

preocupação com a manutenção desses corpos d’água se deve ao fato dos mesmos 

fornecerem não só serviços ecológicos e de habitat, mas também outros serviços (controle 

de alagamento) e amenidades para as pessoas residentes próximas a esse recurso. 

POOR, PESSAGNO e PAUL (2007) investigam o valor da qualidade da água através de 

dados provenientes das estações de monitoramento ao longo do rio Santa Maria, na cidade 

de Maryland. O MPH foi empregado para observar o valor marginal implícito das variáveis 

associadas à qualidade da água14. Assim, foi indicado no trabalho que a qualidade da água 

no ambiente pode influenciar significativamente os valores das propriedades residenciais, 

independente se o imóvel encontra-se em frente ao recurso natural ou não. 

O trabalho de SMITH (1991) analisou a importância da função desempenhada por 

oceanos e lagos nas cidades situadas em suas margens. De acordo com o autor, esses 

recursos apresentam um apelo para os residentes nessas localidades, proporcionando-lhes a 

apreciação dessas amenidades que fornecem aos mesmos a brisa, isto é, tornam-se para 
                                                 
14 Total de sólidos suspensos e nitrogênio inorgânico dissolvido.  
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esses habitantes um “ar-condicionado natural” ao mesmo tempo em que mantém a 

temperatura da região menos oscilante. Todos esses fatores tendem, ceteris paribus, a 

influenciar positivamente a utilidade desses indivíduos15, além das próprias influências 

estéticas dos corpos d’água no bem-estar dos agentes (POLLARD, 1980). GRIMES (apud 

SMITH, 1993) indicou em seu trabalho que o preço do solo16 cai em média 0,14% por cada 

1% de aumento na distância do lago de Michigan17. 

Atualmente observa-se um crescimento na demanda por áreas verdes devido ao 

crescimento populacional, ampliação da disponibilidade para o lazer e crescente 

preocupação com o meio-ambiente. Ao mesmo tempo, a expansão e o desenvolvimento 

urbano exercem pressão sobre a manutenção dessas áreas verdes, o que significa limitar a 

disponibilidade dos benefícios fornecidos por esse recurso natural sejam eles estéticos, 

ecológicos ou econômicos, assim como as amenidades que apresentam efeito físico e 

psicológico na saúde humana – quais sejam controle de poluição, redução de barulhos ou 

fornecimento de atividades recreacionais. 

Surgiram alguns estudos empíricos que associaram a existência de áreas verdes aos 

preços das propriedades, buscando estimar o valor implícito desse ativo ambiental, a 

exemplo dos trabalhos realizados por TYRVÄINEN E MIETTINEN (2000) e WILLIS E GARROD, 

(1993). TYRVÄINEN E MIETTINEN (2000) desenvolveram uma pesquisa com o intuito de 

estimar o valor implícito das amenidades da floresta urbana, as quais não possuem preço de 

mercado. O modelo foi estimado para o distrito de Salo, na Finlândia, e foram comparados 

os preços dos imóveis com certa quantia da amenidade associada a esses imóveis. O 

resultado do trabalho indicou que cada quilômetro de distância da floresta mais próxima 

resultaria em uma redução de 5,9%, em média, no preço de mercado dos imóveis. Ao 

mesmo tempo, residências que proporcionam vista para a floresta apresentaram uma média 

de preços 4,9% maiores que as residências similares, mas que não ofereciam a vista. 

A pesquisa desenvolvida por BASTIAN et all, (2002) buscou estimar o impacto das 

amenidades e das características das áreas de produção agrícola na determinação do preço 

dos solos agrícolas. Foi observado que o preço do solo agrícola era influenciado tanto pelos 

                                                 
15 Esses atributos foram considerados pelo autor como amenidades da água, ver Smith (1993). 
16 1 pé quadrado. O valor de 1 pé quadrado equivale a 0,304803 metros quadrados.  
17 A variável independente “distância do lago” explica, sozinha, 19% da variação do preço da terra.   
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atributos da produção quanto pelo fator amenidade. Segundo os autores, o aprimoramento 

da estimação do valor da amenidade é fundamental não só para o desenvolvimento de 

políticas de preservação como também para a resolução de conflitos agrários. 

BANZHAF, (2005) sugere, empírica e teoricamente, novas formas de expandir o índice 

de custo de vida, ao incluir ativos ambientais e bens públicos. Foi apresentada pelo autor 

uma demonstração empírica do novo índice, que incorporava qualidade do ar e outros bens 

públicos distribuídos espacialmente. Os resultados sugeriram que a incorporação das 

variáveis ambientais pode provocar alterações significativas no índice tradicional. 

Através de um modelo espacial de preços hedônicos para a cidade do Recife, 

DANTAS, MAGALHÃES e VERGOLINO, (2005) demonstraram a relação negativa de 

dependência do preço dos imóveis e da sua distância da praia de Boa Viagem e do Parque 

da Jaqueira, duas fontes de amenidades da cidade. Assim, de acordo com o trabalho 

supracitado, quanto mais distante da amenidade, mais desvalorizado é o imóvel. A 

estimação associada à desvalorização do imóvel foi de 6,35% e 7,44%18 em relação à praia 

e ao parque, respectivamente. 

Deste modo, é possível observar que a análise de preços hedônicos tem apresentado 

grande importância na área da economia do meio ambiente. Esse modelo fornece o 

instrumental a partir do qual é possível observar evidências empíricas de que os preços do 

mercado de um bem heterogêneo refletem o nível de recursos naturais incorporados em tais 

bens. Isto é, sugerem que as pessoas podem desejar pagar mais por maiores níveis de 

recursos naturais ou, alternativamente, indicam a forma pela qual as pessoas são afetadas 

por mudanças na qualidade ambiental (CHRISTOPHER L. E  NANCY B., 1999). 

Todos desses trabalhos que aplicaram a teoria de preços implícitos à existência de 

amenidades naturais, isto é, o modelo de análise que associa preços dos imóveis à 

existência de ativos ambientais, concluíram que a presença e/ou ausência de tais 

amenidades exerce influência na determinação dos valores das residências (POOR, 

PESSAGNO e PAUL, 2007; JIM E CHEN, 2006; HAMILTON, 2006; TYRVÄINEN e MIETTINEN, 

2000; SMITH, 1991; DANTAS, MAGALHÃES e VERGOLINO, 2005). 

                                                 
18 Por cada Km de distância. 
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3 Caracterização da Cidade do Recife 

Recife é uma das capitais costeiras do nordeste do Brasil, com uma área de 220,2 

Km2 e uma população de aproximadamente 1,4 milhões de habitantes19. Sua implantação 

foi motivada devido a sua localização estratégica e à presença de um porto natural formado 

pelos arrecifes. A partir do litoral a cidade se expandiu para o interior (ALVES, 2005). 

O aumento observado da população do Recife a partir de 1900 - intensificado pela 

migração populacional oriunda do campo para trabalhar nas indústrias - gerou uma grande 

pressão em relação à formação urbana local (ALVES, 2005); provocando um crescimento 

desordenado do ambiente urbano. Como resultado deste processo, FORUM (2002) 

caracteriza a cidade como apresentando uma grande dicotomia: de um lado edificações20 

erguidas com alto padrão de qualidade e dotadas de excelente infra-estrutura; e de outro 

lado favelas construídas de forma desordenada, com baixo padrão construtivo, uso 

incorreto do solo e uma péssima infra-estrutura disponível21. 

Outrossim, mas independentemente do padrão, mangues, matas e estuários foram 

transformados em áreas urbanas. Os estuários dos rios Capibaribe e Beberibe, rios que 

cortam a cidade, observaram um triste processo de deterioração, que se acentuou a partir 

dos anos 1970, e que continua até hoje, como mostra a avaliação da Agência Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH). Os resultados obtidos em Dezembro de 2007 

indicaram que, na cidade do Recife, a classificação de qualidade das águas se situa entre 

muito poluída e poluída. Atualmente, o estado de Pernambuco conta com apenas 5% da 

cobertura vegetal original de mangue (Prefeitura do Recife, 2007). 

O aquífero Beberibe também tem sido atingido pelo avanço da ocupação urbana, 

devido principalmente à poluição gerada pela ocupação desordenada que vem 

acompalhanda de um saneamento básico inadequado. Esse problema provocou a morte 

biológica de trechos dos rios. Além disso, é realizado um grande número de aterros, a fim 
                                                 
19 Censo demográfico do IBGE, 2000. 
20 O processo de verticalização deste lado da cidade veio a alterar, de forma permanente, o seu ambiente 
natural. 
21 Segundo o censo do IBGE de 2000, aproximadamente 58% da população do Recife vive em condições 
precárias o que provoca impactos na saúde e no ambiente natural altamente negativos. 
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de atender a expansão imobiliária, localizados nas áreas estuarinas, gerando com isso 

deficiência no escoamento hídrico da região. O grande número de situações de risco de 

enchentes detectado sobre áreas de mananciais mostra a ineficácia da legislação ambiental e 

da sua fiscalização pelos órgãos responsáveis (GUERRA, 1994). 

A ocupação dos alagados, margens dos rios e canais, inicialmente por mocambos e, 

atualmente por edificações de luxo, tem contribuído para o confinamento da calha fluvial 

de alguns trechos dos rios e canais urbanos e para a impermeabilização do solo. Este fato é 

causa de enchentes de grandes proporções nas ocupações do entorno. A intensificação do 

lançamento de esgoto e lixo nos corpos d’água vem contribuindo para a poluição hídrica e 

se refletindo na baixa qualidade da água dos rios e na balneabilidade das praias. Quanto às 

praias, pontos isolados em Boa Viagem (devido ao deságüe de galeria), Pina e Brasília 

Teimosa – são classificados como impróprias uma vez que apresentam valores de 

coliformes fecais inadequados. Em anos mais recentes, a erosão costeira tem provocado 

perdas nas faixas de praia: em alguns trecos de Boa Viagem o mar alcançou o calçadão e a 

avenida beira-mar, causando prejuízos à cidade (PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, 2006). 

Ainda segundo PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE (2006), a ocupação de áreas de 

encostas, principalmente pela população pobre, foi realizada de forma desordenada. Os 

impactos ambientais resultantes são enormes e trazem riscos para a população. O Plano 

Diretor22 do município identifica cerca de 4.000 pontos de risco desta natureza nas áreas de 

morros da cidade, com maior incidência nos morros de Casa Amarela e Ibura. 

Assim, como conseqüência dos fatos acima indicados, pode-se dizer que o ambiente 

natural urbano do Recife é deficiente. E nesta realidade de escassez ambiental torna-se 

premente considerar a importância da gestão desses recursos dentro do planejamento 

municipal, a fim de que o ambiente natural possa integrar a paisagem urbana de forma mais 

sustentável, isto é, conferindo bem-estar à população. 

3.1 Áreas de Preservação Ambiental e Espaços Públicos23 

Dentro da visão de proteção ambiental, a Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade 

do Recife (Lei Municipal Nº 16.176/96) definiu as Zonas Especiais de Proteção Ambiental 
                                                 
22 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE (2006). 
23 As informações contidas nesta seção estão presentes em PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE (2006). 
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(ZEPA), nas quais o município institui suas unidades de conservação. Nestas áreas tem-se o 

objetivo de preservação de suas qualidades ambientais, constituídas por áreas públicas ou 

privadas com características excepcionais de matas, mangues, açudes e cursos d’água. Estas 

áreas estão destacadas em verde no mapa apresentado na Figura 1 a seguir. 

Entretanto, apenas as ZEPA’s do Engenho Uchoa e da Lagoa do Araçá foram 

regulamentadas e seis são também protegidas por Lei Estadual (nº 9989 de 13/01/1987), 

por se tratarem de remanescentes de mata atlântica, quais sejam: Dois Irmãos, Mata do 

Curado, Mata do Jardim Botânico Mata de Dois Unidos, Mata do Engenho Uchôa, e Mata 

do Engenho São João. Mas as três últimas “Zonas” estão em situação de risco extremo, do 

que salientamos que a degradação destes remanescentes tem conseqüências graves no 

abastecimento d´água, na proteção contra erosão e deslizamentos e no risco de extinção da 

flora e fauna, além de contribuir para o assoreamento dos rios, canais e estuários, 

agravando os problemas de alagamento na planície. 

No que se refere aos espaços públicos vegetados, as áreas ocupadas pelos parques, 

praças, jardins, cemitérios e campus universitários; estes correspondem a cerca de 480 ha, 

ou seja, 2,17% da área territorial da cidade. Se a elas se agrega a parcela arborizada do 

sistema viário, essa área vegetada pública aumenta aproximadamente em mais 450 ha. 

Tem-se, assim que a cobertura vegetal dos espaços públicos da cidade é da ordem de 930 

ha, ou seja, apenas 4,2 % da superfície do Recife. 

A maioria das praças com maior área verde concentra-se nos bairros de Casa Forte, 

Graças, Jaqueira e Dois Irmãos. Quanto ao estado de conservação, 44% apresentam um 

estado regular de conservação, 35% estão em bom estado e 21% encontram-se em situação 

de abandono. Como era de se esperar, o estado de conservação dessas áreas está 

diretamente relacionado com a localização. Assim, é nos bairros de renda alta e média que 

estão localizadas aquelas em bom e regular estado de conservação. 
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Figura 1– Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPA) da cidade do Recife 
Fonte – PCR/SEPLAM/DIRBAM/DEIP 
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3.2 Regiões Político-Administrativas 

Segundo trabalho publicado pela Prefeitura da Cidade do Recife24 as Regiões 

Político-Administrativas – RPA nas quais foi dividido o espaço urbano do município 

possuem uma relativa unidade histórico-cultural, demográfica, social e econômica do 

ambiente urbano (parágrafo segundo do artigo 88 da Lei Orgânica do Recife). 

A criação das RPA’s pela Lei Orgânica significou, na verdade, a busca de um 

processo de planejamento participativo a partir de 1986, com o estabelecimento de 12 

regiões para operacionalizar o Programa Prefeitura nos Bairros. A partir do Decreto nº 

14452 de 1988 foram estabelecidos 94 bairros para fins de pesquisa censitária, que 

permanecem até os dias atuais, sendo os mesmos distribuídos em 6 RPA´s. Estas RPA’s 

estão apresentadas no Quadro 1 a seguir e destacadas no mapa apresentado anteriormente 

na Figura 1. 

Quadro 1- Distribuição dos bairros do Recife por RPA 

RPA 1 
Boa Vista; Cabanga; Coelhos; Ilha do Leite; Ilha Joana 
bezerra; Paissandu; Recife; Santo Amaro; Santo Antônio; 
São José e Soledade 

RPA 2 

Arruda, Campina do Barreto, Campo Grande, 
Encruzilhada, Hipódromo, Peixinhos, Ponto de Parada, 
Rosarinho, Torreão, Água Fria, Alto Santa Terezinha, 
Cajueiro, Fundão, Porto de Madeira, Beberibe, Dois 
Unidos e Linha do Tiro 

RPA 3 

Aflitos, Alto do Mandu, Alto José Bonifácio, Alto José 
do Pinho, Apipucos, Brejo da Guabiraba, Brejo de 
Beberibe, Casa Amarela, Casa Forte, Córrego do 
Jenipapo, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, 
Guabiraba, Jaqueira, Macaxeira, Mangabeira, Monteiro, 
Morro da Conceição, Nova Descoberta, Parnamirim, 
Passarinho, Pau Ferro, Poço, Santana, Sitio dos Pintos, 
Tamarineira e Vasco da Gama 

                                                 
24 Regiões Político Administrativas do Recife- Aspectos Gerais. Prefeitura da Cidade do Recife 
     Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente. 2001 
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RPA 4 
Cordeiro, Ilha do Retiro, Iputinga, Madalena, Prado, 
Torre, Zumbi, Engenho do Meio, Torrões, Caxangá, 
Cidade Universitária e Várzea 

RPA 5 
Afogados, Bongi, Mangueira, Mustardinha, San Martin, 
Areias, Caçote, Estância, Jiquiá, Barro, Coqueiral, 
Curado, Jardim São Paulo, Sancho, Tejipió e Totó 

RPA 6 Boa Viagem, Pina, Imbiribeira, IPSEP, Ibura, Jordão e 
Cohab 

Fonte:PCR/SEPLAN. 

A relevância das RPA´s em termos populacionais pode ser observada na TABELA 1. 

De acordo com a referida Tabela, é possível notar a redução da população em torno do 

Centro do Recife entre 1991 e 2000, indicando uma tendência de deslocamento da 

população para fora dos grandes centros comerciais. Ao mesmo tempo, a RPA que 

apresentou a maior taxa de crescimento anual foi a RPA6, RPA em que se localiza o bairro 

de Boa Viagem que, por sua vez, segundo a Prefeitura do Recife25, lidera as preferências 

locacionais. Em Boa Viagem concentram-se 22,64% do total da área a ser construída ou em 

construção dentro da cidade. 

Tabela 1 - População de 1991 e 2000 e Taxa Média de Crescimento 

RECIFE     
REGIÃO POLÍTICO TAXA MÉDIA GEOMÉTRICA 
ADMINISTRATIVA POPULAÇÃO  DE CRESCIMENTO 
 1991 2000  ANUAL 
    
CIDADE DO RECIFE 1.298.229 1.422.905 1,02 
  
RPA 1 - CENTRO 83.010 78.098 -0,68 
RPA 2 - NORTE 197.710 205.986 0,46 
RPA 3 - NOROESTE 258.096 283.525 1,05 
RPA 4 - 0ESTE 222.936 253.015 1,42 
RPA 5 - SUDOESTE 231.523 248.483 0,79 

RPA 6 - SUL 304.954 353.798 1,66 

FONTE: IBGE, Censo Demográfico de 1991 e Censo Demográfico 2000   

                                                 
25 Site: www.recife.pe.gov.br, acessado em Maio de 2007 
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RPA1 

A RPA1 limita-se com todas as outras Regiões Político-Administrativas do Recife e é 

composta por 11 bairros: Boa Vista; Cabanga; Coelhos; Ilha do Leite; Ilha Joana bezerra; 

Paissandu; Recife; Santo Amaro; Santo Antônio; São José e Soledade. Apresenta uma 

população de 77.607 habitantes, distribuídos por uma área de 1.606ha e 22.579 domicílios. 

É a região menos populosa, representando 5,49% da população total do município. 

Comparando-se o crescimento populacional da cidade entre os Censos de 1991 e de 2000, 

verifica-se que, enquanto a taxa geométrica de crescimento anual do Recife foi de 1,02, 

entre as seis regiões, a RPA 1 foi a única a apresentar crescimento negativo, ou seja perdeu 

população (ver TABELA 1). 

Como destacam os dados contidos na TABELA 2, em relação à distribuição dos 

domicílios por bairros na RPA 1, em 2000, verifica-se também uma concentração das 

habitações no bairro de Santo Amaro, com 7,6 mil domicílios particulares permanentes; não 

correspondendo este bairro, entretanto, à maior densidade domiciliar. A mais elevada 

relação entre o número de habitantes por domicílio está na Ilha Joana Bezerra (3,89), 

superior à da Cidade do Recife, que é de 3,78. Em situação oposta, destaca-se o bairro da 

Soledade, com taxa de apenas 2,57. 

 Tabela 2 - População residente, domicílios particulares, área e densidades, 
segundo os bairros da RPA1 

POPULAÇÃO DOMICÍLIOS ÁREA(ha) DENSIDADE RPA E BAIRRO 
 RESIDENTE    (hab / ha) (hab / dom)

    
CIDADE DO RECIFE 1.422.905 376.022 21.955,62 64,81 3,78
  
RPA 1 - CENTRO 78.098 22.202 1.605,88 48,63 3,52
  
Boa Vista 14.033 4.894 181,40 77,36 2,87
Cabanga 1.536 441 83,79 18,33 3,48
Coelhos 6.826 1.854 39,86 171,24 3,68
Ilha do Leite 959 303 26,75 35,85 3,17
Ilha Joana Bezerra 12.755 3.275 115,96 110,00 3,89
Paissandu 531 168 41,04 12,94 3,16
Recife 925 288 467,81 1,98 3,21
Santo Amaro 29.140 7.637 362,80 80,32 3,82
Santo Antônio 539 202 76,11 7,08 2,67
São José 8.653 2.285 178,00 48,61 3,79
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Soledade 2.201 855 32,35 68,03 2,57
            

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2000 e EMPREL, Relação das Áreas dos Bairros - 1998 
             

Considerando-se o aspecto vegetação, constata-se a presença de áreas verdes 

significativas no centro da cidade, com resquícios de vegetação típica de mangue ao longo 

do rio Capibaribe, nas proximidades da Ilha Joana Bezerra e do bairro de Santo Amaro. 

Existem 90 praças, parques e refúgios que totalizam 44,46 hectares, representando quase 

24% do total no Recife; sendo que 21% localiza-se no bairro de Santo Amaro, que responde 

por 53% da área desses recursos da RPA 1. Destaca-se na região a presença do verde, em 

função do Parque 13 de maio e do Cemitério de Santo Amaro e de uma área de mangue na 

Ilha Joana Bezerra, estabelecida como unidade de conservação. Estass áreas podem ser 

observadas no mapa da FIGURA 1 (p. 32) e na TABELA 3 a seguir. 

Tabela 3 - Total e Densidade de Áreas Verdes, segundo os bairros da RPA1 
   

     TOTAL PRAÇAS, PARQUES E REFÚGIOS DENSIDADE RPA E BAIRRO 
1996 Área (ha) (%)    Qtd (%) Área (ha) (%) (m²/hab) 

          

CIDADE DO RECIFE 6.919,57 - 462 - 185,94 - 51,41 
  
RPA 1 – CENTRO           47,97 100 90 100 44,46 100 6,18 
  
 Boa Vista          5,97 12,44 13 14,44 5,97 13,42 4 
 Cabanga          3,57 7,45 8 8,89 3,57 8,04 22,31 
 Coelhos          0,02 0,04 1 1,11 0,02 0,04 0,03 
 Ilha do Leite          1,05 2,2 5 5,56 1,05 2,37 11,54 
 Ilha Joana Bezerra          3,63 7,56 3 3,33 0,12 0,26 3,33 
 Paissandu          1,33 2,77 6 6,67 1,33 2,99 17,4 
 Recife          1,77 3,68 12 13,33 1,77 3,97 25,3 
 Santo Amaro          23,57 49,14 19 21,11 23,57 53,01 8,49 
 Santo Antônio          3,68 7,67 9 10 3,68 8,27 107,85 
 São José          3,04 6,34 11 12,22 3,04 6,84 3,06 
 Soledade          0,34 0,72 3 3,33 0,34 0,77 1,38 
          
FONTE: PCR/SEPLAM/DEAM       
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RPA2 

A RPA 2 está localizada no norte e é composta pelos bairros: Arruda, Campina do 

Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Hipódromo, Peixinhos, Ponto de Parada, Rosarinho, 

Torreão, Água Fria, Alto Santa Terezinha, Cajueiro, Fundão, Porto de Madeira, Beberibe, 

Dois Unidos e Linha do Tiro. Apresenta uma população de 201.002 habitantes, e ocupa 

uma área de 1.430 ha., distribuídos por 45.307 domicílios. 

Os dados da TABELA 1 mostram que esta é a região mais densamente habitada 

(144,05 hab/ha), representando 14,48% da população da cidade. Comparando-se o 

crescimento populacional desta RPA (0,46) com os da cidade do Recife (1,02), entre 1991 e 

2000, verifica-se na mesma uma taxa geométrica de crescimento anual inferior à do Recife, 

sendo superior apenas a RPA 1. 

Levando em consideração as habitações em 2000, com informações contidas na 

TABELA 4 a seguir, Água Fria apresenta o maior número de domicílios (10,9 mil) e a maior 

densidade domiciliar encontra-se nos bairros de Linha do Tiro (4,24 hab/dom) e de Dois 

Unidos (4,13 hab/dom), bem superiores à taxa do Recife, de 3,78 hab/dom. Esta é uma 

situação padrão nas cidades, com os bairros mais populares apresentando o maior número 

de habitantes por domicílio. Por outro lado, as menores densidades domiciliares estão nos 

bairros de Encruzilhada e Rosarinho: 3,41 e 3,57, respectivamente, que, em geral, 

apresentam as melhores qualidades de vida.  

Tabela 4 - População residente, domicílios particulares, área e densidades, segundo 
os bairros da RPA2 

POPULAÇÃO DOMICÍLIOS  ÁREA(ha) DENSIDADE RPA E BAIRRO 
2000  RESIDENTE      (hab / ha) (hab / dom)

       
CIDADE DO RECIFE 1.422.905 376.022 21.955,62 64,81 3,78
  
RPA 2 - NORTE 205.986 52.383 0,00 1.429,95 144,05 3,93
   
Água Fria 44.020 10.900 181,92 241,98 4,04
Alto Santa Teresinha 7.826 1.921 34,36 227,75 4,07
Arruda 13.434 3.579 95,85 140,16 3,75
Beberibe 8.629 2.196 47,93 180,04 3,93
Bomba do Hemetério 8.643 2.143 44,87 192,60 4,03
Cajueiro 6.746 1.697 57,90 116,50 3,98
Campina do Barreto 8.335 2.123 49,58 168,12 3,93
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Campo Grande 31.241 8.104 192,76 162,07 3,86
Dois Unidos 27.228 6.596 275,17 98,95 4,13
Encruzilhada 9.348 2.738 101,52 92,08 3,41
Fundão 6.927 1.813 65,08 106,44 3,82
Hipódromo 2.627 722 32,50 80,83 3,64
Linha do Tiro 13.947 3.292 94,38 147,77 4,24
Peixinhos 4.213 1.071 47,47 88,75 3,93
Ponto de Parada 1.673 461 17,28 96,79 3,63
Porto da Madeira 7.643 2.048 46,39 164,75 3,73
Rosarinho 2.606 730 28,60 91,12 3,57
Torreão 900 249 16,37 54,97 3,61
              

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2000      
             EMPREL, Relação das Áreas dos Bairros - 1998 

    

A água, enquanto característica marcante da cidade do Recife, está presente na região 

através dos rios Beberibe e Morno, e de vários canais; destacando-se o Vasco da Gama-

Peixinhos. Estes ocupam uma extensão de 16.070m (rios) e 19.350m (canais). Ao mesmo 

tempo, a legislação urbanística em vigor estabelece uma unidade de conservação – a 

Reserva Ecológica de Dois Unidos, que tem 52,14 ha., localizada no bairro de Dois Unidos, 

preservando, dessa forma, uma área de vegetação nessa região. Além dessa unidade de 

conservação a região tem 51 praças, parques e refúgios, distribuídos pelos bairros da região. 

Segundo a TABELA 5, as maiores concentrações estão no Cajueiro, Encruzilhada e Linha do 

Tiro (13,73%, 11,76% e 11,76%); porém, as maiores áreas estão na Encruzilhada (17,43%), 

Hipódromo (15,82%), Campo Grande (13,52%) e Torreão (13,47). 

 
Tabela 5 - Total e densidade de áreas verdes, por bairro da RPA2 

        TOTAL 

                            
PRAÇAS, PARQUES E 

REFÚGIOS DENSIDADE RPA E BAIRRO 
1996 Área (ha) (%)   Qtd (%) Área (ha) (%) (m²/hab)

  
CIDADE DO RECIFE 6.919,57 - 462 - 185,94 - 51,41
  
RPA 2 - NORTE 61,76 100 51 100 9,62 100 3,07
  
 Água Fria 0,11 0,18 6 11,76 0,11 1,15 0,02
 Alto Santa Terezinha - - - - - - -
 Arruda 0,72 1,16 4 7,84 0,72 7,46 0,61
 Beberibe 0,13 0,21 1 1,96 0,13 1,35 0,15
 Bomba do Hemetério - - - - -  -
 Cajueiro 0,69 1,12 7 13,73 0,69 7,2 1,07
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 Campina do Barreto - - 1 1,96 0,002 0,02 -
 Campo Grande 1,3 2,11 3 5,88 1,3 13,52 0,44
 Dois Unidos 52,14 84,42 - 0 - - 20,57
 Encruzilhada 1,68 2,71 6 11,76 1,68 17,43 1,84
 Fundão 0,29 0,47 4 7,84 0,29 3,02 0,39
 Hipódromo 1,52 2,46 2 3,92 1,52 15,82 5,62
 Linha do Tiro 0,29 0,48 6 11,76 0,29 3,05 0,22
 Peixinhos 0,06 0,1 1 1,96 0,06 0,65 0,17
 Ponto de Parada 0,99 1,6 2 3,92 0,99 10,24 5,92
 Porto da Madeira 0,25 0,41 3 5,88 0,25 2,61 0,32
 Rosarinho 0,29 0,47 2 3,92 0,29 3,03 1,19
 Torreão 1,3 2,1 3 5,88 1,3 13,47 11,95

                

FONTE: PCR/SEPLAM/DEAM       

RPA 3 

A região da RPA 3 é composta por 29 bairros – Aflitos, Alto do Mandu, Alto José 

Bonifácio, Alto José do Pinho, Apipucos, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, Casa 

Amarela, Casa Forte, Córrego do Jenipapo, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, 

Guabiraba, Jaqueira, Macaxeira, Mangabeira, Monteiro, Morro da Conceição, Nova 

Descoberta, Parnamirim, Passarinho, Pau Ferro, Poço, Santana, Sitio dos Pintos, 

Tamarineira e Vasco da Gama. A região Noroeste é a mais extensa do Recife, com 7.781 

ha., o que representa 35% da área da cidade, ocupada por 269.456 habitantes, distribuídos 

por 60.516 domicílios, conforme pode ser observado na TABELA 2. 

O conjunto urbano de Casa Forte (Parnamirim, Santana, Casa Forte, Monteiro, 

Apipucos e Poço da Panela) se distingue pela qualidade ambiental. Caracteriza-se pela 

existência de uma densa cobertura vegetal, e uma Unidade de Conservação (Apipucos), 

sendo considerada uma fornecedora excepcional de amenidades naturais. Contudo, o 

recente processo de adensamento, caracterizado por uma verticalização sem precedentes no 

Recife, vem paulatinamente comprometendo a qualidade dessas amenidades26.  

A Região Político-Administrativa 3 é a que apresenta menor densidade (36,38 

hab/ha), sendo porém a maior em extensão (7.793 hectares). É a segunda mais populosa, 

                                                 
26http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&
pageCode=377&textCode=7689&date=currentDate. 
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com 20% da população da cidade concentrada em sua área. Ao observar a TABELA 6, é 

possível perceber que a distribuição dos domicílios na RPA em 2000, apresenta também 

uma concentração das habitações em Nova Descoberta, com 8,8 mil domicílios particulares 

permanentes, seguido pelos bairros de Vasco da Gama e Casa Amarela. 

Tabela 6 - População residente, domicílios particulares, área e densidades, 
segundo os bairro da RPA3 

POPULAÇÃO DOMICÍLIOS ÁREA(ha) DENSIDADE RPA E BAIRRO 
2000  RESIDENTE    (hab / ha) (hab / dom)

      
CIDADE DO RECIFE 1.422.905 376.022 21.955,62 64,81 3,78
  
RPA 3 - NOROESTE 283.525 73.436 7.793,61 36,38 3,86
  
Aflitos 4.382 1.300 30,61 143,17 3,37
Alto do Mandu 5.089 1.359 28,29 179,91 3,74
Alto José Bonifácio 12.377 3.016 57,53 215,15 4,10
Alto José do Pinho 12.433 3.074 41,50 299,57 4,04
Apipucos 3.467 867 122,87 28,22 4,00
Brejo da Guabiraba 11.362 2.711 56,93 199,59 4,19
Brejo de Beberibe 5.813 1.504 59,89 97,06 3,87
Casa Amarela 25.543 7.049 185,03 138,04 3,62
Casa Forte 4.475 1.253 57,10 78,38 3,57
Córrego do Jenipapo 8.602 2.179 60,45 142,30 3,95
Derby 2.175 624 50,39 43,16 3,49
Dois Irmãos 3.046 694 582,33 5,23 4,39
Espinheiro 8.902 2.687 70,24 126,74 3,31
Graças 16.877 5.016 148,80 113,42 3,36
Guabiraba 7.318 1.798 4.196,09 1,74 4,07
Jaqueira 1.188 306 26,85 44,25 3,88
Macaxeira 19.282 4.484 124,99 154,27 4,30
Mangabeira 7.321 1.895 28,92 253,17 3,86
Monteiro 4.739 1.229 56,84 83,37 3,86
Morro da Conceição 10.142 2.570 40,87 248,15 3,95
Nova Descoberta 34.676 8.813 180,33 192,29 3,93
Parnamirim 5.363 1.504 60,35 88,87 3,57
Passarinho 15.426 3.657 403,51 38,23 4,22
Pau-Ferro 336 90 549,52 0,61 3,73
Poço 4.006 971 87,00 46,05 4,13
Santana 2.437 667 46,08 52,89 3,65
Sítio dos Pintos 5.660 1.368 178,00 31,80 4,14
Tamarineira 11.662 3.372 100,92 115,56 3,46
Vasco da Gama 29.426 7.379 161,40 182,31 3,99
FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2000 e EMPREL, Relação das Áreas dos Bairros - 1998 
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A RPA 3, detém o que há de mais marcante na paisagem do Recife – o rio 

Capibaribe, que delimita vários de seus bairros. O elemento água também é destaque 

através dos Açudes de Apipucos, de Dois Irmãos e de vários rios, riachos e canais (Riacho 

dos Macacos, Camaragibe). Os rios e canais têm, na região, uma extensão de 209.939m e 

114.280m, respectivamente. 

Os bairros Derby e Graças concentram os maiores percentuais no que se refere à 

quantidade de parques e praças (13,25% e 12,05%, respectivamente); porém, em termos de 

área, os bairros da Jaqueira e Casa Amarela são os mais expressivos (24,19% e 20,91%). 

Os bairros situados nos morros apresentam baixos percentuais, tanto em termos de área, 

como de quantidade de áreas verdes. Considerando-se a densidade de área verde por 

habitante, constata-se que a grande maioria dos bairros está bem abaixo do que a Lei 

Orgânica e o Plano Diretor27 exigem que é de 12m² por habitante; exceção acontece nos 

bairros que possuem unidades de conservação. O bairro Guabiraba, por exemplo, apresenta 

o maior percentual em área preservada (3.674,20 ha.) em relação a todos os outros bairros 

das RPA´s, ao mesmo tempo em que sua densidade de área verde por habitante também 

situa-se a frente das outras regiões, como pode ser observado nas TABELA 7 e 8. 

Tabela 7 - Relação das unidades de conservação e suas áreas 
por bairro da RPA3 

NOME LOCALIZAÇÃO/BAIRROS ÁREAS (ha) 
   

Res. Eco. de Dois Irmãos Dois Irmãos 467,82 
Guabiraba Pau de Ferro Guabiraba 3.674,20 
Sítio dos Pintos Sítio dos Pintos 51,30 
Parque de Apipucos Apipucos 89,07 
Parque das Capivaras Apipucos 24,50 
      
Fonte:DEAM - DIRBAM  

 

 Tabela 8 - Total e densidade de áreas verdes, por bairro da RPA3 

TOTAL 
PRAÇAS, PARQUES E 

REFÚGIOS DENSIDADERPA E BAIRRO 
1996 Área (ha) (%)  Qtd (%)     Área (ha)   (%) (m²/hab) 

        
CIDADE DO RECIFE 6.919,57 - 462 - 185,94 - 51,41
  

                                                 
27É uma Lei Municipal, criada com a participação da sociedade civil para organizar o crescimento e o 
funcionamento da cidade.   
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RPA 3 - NOROESTE 4.259,32 100 83 100 34,29 100 158,07
   
 Aflitos 0,13 0 2 2,41 0,13 0,39 0,34
 Alto do Mandu - - - - - - -
 Alto José Bonifácio 0,17 0 3 3,61 0,17 0,51 0,14
 Alto José do Pinho 0,11 0 2 2,41 0,11 0,32 0,09
 Apipucos 31,94 0,75 2 2,41 0,23 0,68 97,77
 Brejo da Guabiraba 2,7 0,06 8 9,64 2,7 7,88 2,53
 Brejo de Beberibe - - - - - - 
 Casa Amarela 7,17 0,17 8 9,64 7,17 20,91 2,94
 Casa Forte 1,39 0,03 1 1,2 1,39 4,04 3,17
 Córrego do Jenipapo - - - - - - -
 Derby 4,28 0,1 11 13,25 4,28 12,47 21,88
 Dois Irmãos 468,97 11,01 6 7,23 1,15 3,36 1.205,89
 Espinheiro  0,35 0,01 2 2,41 0,35 1,01 0,39
 Graças 0,81 0,02 10 12,05 0,81 2,36 0,53
 Guabiraba 3.674,20 86,26 - - - - 5.345,85
 Jaqueira 8,3 0,19 4 4,82 8,3 24,19 78,34
 Macaxeira 1 0,02 4 4,82 1 2,9 0,62
 Mangabeira 1,42 0,03 1 1,2 1,42 4,14 2,16
 Monteiro 0,14 0 1 1,2 0,14 0,42 0,36
 Morro da Conceição 0,6 0,01 2 2,41 0,6 1,75 0,61
 Nova Descoberta 0,01 0 1 1,2 0,01 0,03 0
 Parnamirim 0,81 0,02 3 3,61 0,81 2,35 1,8
 Passarinho - - - - - - -
 Pau Ferro - - - - - - -
 Poço 0,18 0 3 3,61 0,18 0,51 0,46
 Santana 3,13 0,07 4 4,82 3,13 9,14 15,63
 Sítio dos Pintos 51,3 1,2 - - - 0 193
 Tamarineira 0,13 0 4 4,82 0,13 0,37 0,12
 Vasco da Gama 0,09 0 1 1,2 0,09 0,27 0,03

 FONTE: PCR/SEPLAM/DEAM              

RPA 4 

A Região RPA 4, situada na parte oeste da cidade, é formada por 12 bairros: 

Cordeiro, Ilha do Retiro, Iputinga, Madalena, Prado, Torre, Zumbi, Engenho do Meio, 

Torrões, Caxangá, Cidade Universitária e Várzea. Apresenta uma população de 237.738 

habitantes, distribuídos numa área de 4.214 ha e 61.125 domicílios. A Região Oeste, com 

seus doze bairros, é a terceira mais populosa (253 mil habitantes), representado 17,78% da 

população da Cidade, apresentando o segundo maior crescimento geométrico 1991 e 2000, 
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com uma taxa de 1,42. (TABELA 1). De acordo com a TABELA 9, a maior relação entre o 

número de habitantes e domicílios, está nos Torrões (4,03), superior a da cidade do Recife. 

  
Tabela 9 - População residente, domicílios particulares, área e densidades, 

segundo bairro da RPA4 
POPULAÇÃO DOMICÍLIOS ÁREA(ha) DENSIDADE RPA E BAIRRO 

2000  RESIDENTE    (hab / ha) (hab / dom)
CIDADE DO RECIFE 1.422.905 376.022 21.955,62 64,81 3,78
  
RPA 4 - 0ESTE 253.015 67.486 4.214,13 60,04 3,75
   
Caxangá 6.667 1.712 254,32 26,22 3,89
Cidade Universitária 603 157 166,00 3,63 3,84
Cordeiro 37.538 10.237 332,79 112,80 3,67
Engenho do Meio 10.560 2.727 90,77 116,34 3,87
Ilha do Retiro 3.252 830 51,61 63,01 3,92
Iputinga 46.944 12.659 428,38 109,58 3,71
Madalena 19.786 5.667 171,24 115,55 3,49
Prado 10.953 2.959 126,91 86,30 3,70
Torre 16.931 4.855 118,83 142,48 3,49
Torrões 29.510 7.331 168,63 175,00 4,03
Várzea 64.512 16.748 2.264,01 28,49 3,85
Zumbi 5.759 1.604 40,65 141,66 3,59
            
FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2000 e EMPREL, Relação das Áreas dos Bairros - 1998 

A presença do Rio Capibaribe, atravessando ou limitando o lado direito, é marcante 

nesta região; juntam-se a ele diversos canais, que vêm somar uma extensão de 23.750m 

(canais) e 57.850m (rios). A região apresenta amenidades ambientais provenientes das 

áreas remanescentes dos antigos engenhos da Várzea, como a Mata de Brennand, por 

exemplo. Em função disto, para manter e preservar estas áreas a legislação urbanística 

estabeleceu 3 unidades de conservação, conforme se observa nas TABELAS 10 e 11. Assim 

como as demais regiões, esta apresenta índices de área verde por habitante inferiores ao que 

a Lei Orgânica estabelece, com exceções para as unidades de conservação, significando que 

o padrão ambiental determinado, em geral, só é atingido quando na presença de uma zona 

de proteção ambiental. 
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Tabela 10 - Relação das unidades de conservação e suas áreas 
por bairro da RPA4 

BAIRRO UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  ÁREA (ha) 

   
Caxangá Caxangá  102,20 
Mata da Várzea Várzea  713,17 
Mata do Círculo Militar Várzea  293,21 
      
FONTE: DEAM - DIRBAM 1996  

 

 Tabela 11 - Total e densidade de áreas verdes por bairro da RPA4 

TOTAL 
PRAÇAS, PARQUES E 

REFÚGIOS DENSIDADE RPA E BAIRRO 
1996 Área (ha) (%) Qtd (%) Área (ha) (%) (m²/hab)

        
CIDADE DO RECIFE 6.919,57 - 462 - 185,94 - 51,41
  
RPA 4 - OESTE 1.146,67 100 83 100 38,11 100 48,23
  
 Caxangá 102,45 8,93 2 2,41 0,25 0,67 183,51
 Cidade Universitária 0,47 0,04 2 2,41 0,47 1,22 9,86
 Cordeiro 23,28 2,03 11 13,25 23,28 61,09 6,87
 Engenho do Meio  1,64 0,14 2 2,41 1,64 4,3 1,56
 Ilha do Retiro - - - - - - 0
 Iputinga 2,32 0,2 11 13,25 2,32 6,08 0,52
 Madalena 3,83 0,33 19 22,89 3,83 10,06 1,97
 Prado 0,23 0,02 4 4,82 0,23 0,61 0,21
 Torre 1,06 0,09 6 7,23 1,06 2,79 0,66
 Torrões 2,12 0,19 6 7,23 2,12 5,57 0,78
 Várzea 1.008,94 87,99 17 20,48 2,58 6,78 166,64
 Zumbi 0,31 0,03 3 3,61 0,31 0,83 0,59

                

FONTE: PCR/SEPLAM/DEAM       

RPA 5 

A Região Sudoeste, referente à RPA 5, limita-se a leste com o braço morto do rio 

Capibaribe. É formada por 16 bairros: Afogados, Bongi, Mangueira, Mustardinha, San 

Martin, Areias, Caçote, Estância, Jiquiá, Barro, Coqueiral, Curado, Jardim São Paulo, 

Sancho, Tejipió e Totó. Apresenta uma população de 237.042 habitantes, distribuídos por 
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uma área de 3.025 ha. e 59.612 domicílios. De acordo com a TABELA 1, a Região Sudoeste, 

com seus 16 bairros, é a quarta em população das regiões da cidade, com cerca de 248 mil 

habitantes, representado 17,46% do município. 

Observando a TABELA 12, verifica-se uma concentração das habitações no bairro de 

Afogados, com cerca de 9,6 mil domicílios particulares permanentes, o que não lhe confere, 

contudo, a maior densidade domiciliar da região, sendo esta é atribuída ao Sancho, com 

4,38 hab/dom, superior a da Cidade do Recife e a da própria RPA. 

Tabela 12- População residente, domicílios particulares, área e densidades, segundo 
os bairro da RPA5 

POPULAÇÃO DOMICÍLIOS ÁREA(ha) DENSIDADE RPA E BAIRRO 
2000  RESIDENTE    (hab / ha) (hab / dom)

      
CIDADE DO RECIFE 1.422.905 376.022 21.955,62 64,81 3,78
  
RPA 5 – SUDOESTE 248.483 64.108 3.010,27 82,55 3,88
   
Afogados 36.146 9.626 349,52 103,42 3,76
Areias 30.365 7.820 242,61 125,16 3,88
Barro 31.111 7.995 454,25 68,49 3,89
Bongi 8.211 2.105 60,06 136,72 3,90
Caçote 8.427 2.173 45,87 183,70 3,88
Coqueiral 11.092 2.827 53,04 209,14 3,92
Curado 13.481 3.411 825,30 16,33 3,95
Estância 8.934 2.295 81,15 110,10 3,89
Jardim São Paulo 29.614 7.695 254,63 116,30 3,85
Jiquiá 7.802 2.026 163,54 47,71 3,85
Mangueira 8.734 2.255 30,11 290,05 3,87
Mustardinha 11.693 3.015 62,04 188,48 3,88
San Martin 22.959 5.942 204,94 112,03 3,86
Sancho 9.163 2.094 63,90 143,40 4,38
Tejipió 8.486 2.228 104,27 81,39 3,81
Totó 2.265 601 15,04 150,65 3,77
            
FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2000 e EMPREL, Relação das Áreas dos Bairros - 1998 

A presença da água se expressa nesta região através dos rios Tejipió e Jiquiá e de 

vários riachos e canais. Os rios na RPA 5 percorrem 21.730m e os canais 21.670m. 

Conforme a TABELA 13 e 14, as matas e o Jardim Botânico representam amenidades 

ambientais que a legislação urbanística buscou preservar, estabelecendo 5 unidades de 

conservação (ZEPA). A maior concentração de áreas de parques, praças e refúgios 

encontra-se no Curado (34,14%), corroborando a afirmação de que apenas os bairros que 
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têm unidade de conservação apresentam índices superiores ao que estabelece a Lei 

Orgânica, esta RPA segue o mesmo padrão. Os bairros que não possuem unidades de 

conservação apresentam índices de áreas verdes menores que 6m²/hab. 

Tabela 13 - Relação das unidades de conservação e suas áreas por 
bairro: RPA5  

BAIRRO UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  ÁREA (ha) 

   
Jardim Botânico Curado 113,66 
Mata da Várzea / Curado Curado 409,88 
Mata do Barro Barro 224,20 
Parque do Jiquiá Jiquiá 54,50 
São Miguel / Afogados Afogados 18,77 
Vila Tamandaré / Areias Areias 8,50 
      
FONTE: DEAM - DIRBAM 1996   

 

Tabela 14 - Total e densidade de áreas verdes, por rpa e bairro: RPA5 

TOTAL 
PRAÇAS, PARQUES E 

REFÚGIOS 
UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO DENSIDADERPA E BAIRRO 
1996 Área (ha) (%)        Qtd     (%)    Área (ha)   (%) Área (ha) (m²/hab) 

         
CIDADE DO RECIFE 6.919,57 - 462 -  185,94 - 6.733,63 51,41 
     
RPA 5 - SUDOESTE 861,12 100 64 100  31,61 100 829,51 36,33 
     
 Afogados 21 2,44 12 18,75  2,23 7,06 18,77 5,89 
 Areias 13,54 1,57 20 31,25  5,04 15,94 8,5 4,39 
 Barro 224,98 26,13 3 4,69  0,78 2,45 224,2 91,17 
 Bongi - - - -  - - - - 
 Caçote - - - -  - - - - 
 Coqueiral - - - -  - - - - 
 Curado 543,95 63,17 6 9,38  20,41 64,59 523,54 469,49 
 Estância 0,47 0,05 4 6,25  0,47 1,47 - 0,53 
 Jardim São Paulo 1,32 0,15 7 10,94  1,32 4,17 - 0,46 
 Jiquiá 54,51 6,33 1 1,56  0,01 0,02 54,5 76,74 
 Mangueira 0,13 0,02 3 4,69  0,13 0,42 - 0,14 
 Mustardinha 0,51 0,06 2 3,13  0,51 1,61 - 0,43 
 San Martin 0,56 0,06 4 6,25  0,56 1,76 - 0,24 
 Sancho - - - -  - - - 0 
 Tejipió 0,17 0,02 2 3,13  0,17 0,53 - 0,21 
 Totó - - - -  - - - - 

                  

FONTE: PCR/SEPLAM/DEAM        
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RPA 6 

A RPA 6 se situa na parte sul da cidade e é formada pelos bairros: Boa Viagem, Pina, 

Imbiribeira, IPSEP, Ibura, Jordão e Cohab. Apresenta uma população de 323.200 

habitantes, distribuídos numa área de 3.902 ha e 73.909 domicílios. A Região Sul, com seus 

oito bairros é a mais populosa (353 mil habitantes), representado 24,86% da população da 

cidade. Esta posição está diretamente ligada ao fato do bairro de Boa Viagem pertencer à 

RPA 6, uma vez que este bairro é o mais populoso em relação à todas RPA´s, possuindo 

100,38 mil habitantes. Ainda, Boa viagem apresenta o maior número de domicílios e a 

menor densidade domiciliar (TABELA 15). 

Tabela 15 - População residente, domicílios particulares, área e densidades,  
segundo os bairros da RPA6 

POPULAÇÃO DOMICÍLIOS ÁREA (ha) DENSIDADE RPA E BAIRRO 
2000  RESIDENTE    (hab / ha) (hab / dom)

      
CIDADE DO RECIFE 1.422.905 376.022 21.955,62 64,81 3,78
  
RPA 6 - SUL 353.798 96.407 3.901,79 90,68 3,67
   
Boa Viagem 100.388 30.282 738,14 136,00 3,32
Brasília Teimosa 19.155 4.837 65,42 292,78 3,96
Cohab 69.134 17.256 483,17 143,08 4,01
Ibura 43.681 11.276 1.005,70 43,43 3,87
Imbiribeira 46.471 12.779 655,63 70,88 3,64
Ipsep 25.714 6.886 179,46 143,29 3,73
Jordão 21.833 5.502 158,29 137,93 3,97
Pina 27.422 7.589 615,97 44,52 3,61
            
FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2000 e EMPREL, Relação das Áreas dos Bairros - 1998 

Analisando a TABELA 1, percebe-se que a Região Sul apresentou a maior taxa média 

geométrica de crescimento anual (1,66) tanto em relação às outras RPA´s quanto em 

relação à Cidade do Recife. Considerando as densidades populacionais, Brasília Teimosa e 

IPSEP eram, em 2000, os mais densos com taxas de 292,78 e 143,29 hab/ha., 

respectivamente, taxas essas superiores a de Recife e ficando atrás apenas do Alto José do 

Pinho (RPA 3), com 299,57 hab/ha. 
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Na RPA 6 os corpos d’água se apresentam de maneira bastante significativa através 

dos rios Tejipió, Jordão, Pina, dos canais do Jordão e de Setúbal e pela Lagoa do Araçá, 

além do Oceano Atlântico. Os rios e canais, na região, têm uma extensão de 43.040m e 

23.050m respectivamente. Além dos corpos d’água, no ambiente aquático também se 

encontram os mangues. Na região, encontra-se a maior concentração de mangue existente 

em área urbana no Brasil – o manguezal do Pina. Esta área, de 212.84 ha., mantém-se 

praticamente intocada em função da presença da Marinha na área, além de proteção através 

de legislação urbanística, sendo considerada portanto, uma ZEPA. Observando-se as 

TABELAS 16 e 17, visualiza-se que inexiste qualquer tipo de área verde - seja ela preservada 

ou em forma de praças, parques e refúgios - em Brasília Teimosa. 

 Tabela 16 - Relação das unidades de conservação e 
suas áreas por bairro da RPA6 

BAIRRO UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
ÁREA 
(ha) 

   
Engenho Uchoa Ibura 192,00 
Lagoa do Araçá, Imbiribeira  14,20 
Parque do Rio Jordão Imbiribeira / Boa Viagem 38,37 
Parque dos Manguezais Pina  212,84 
Praia do Pina – Boa Viagem Pina / Boa Viagem 57,48 
      
FONTE: DEAM - DIRBAM 1996   

 

Tabela 17 - Total e densidade de áreas verdes, por bairro da RPA6 

TOTAL 
PRAÇAS, PARQUES E 

REFÚGIOS 
UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO DENSIDADE RPA E BAIRRO 
1996 Área (ha)    (%)     Qtd   (%)     Área (ha)     (%) Área (ha) (m²/hab) 

         
CIDADE DO RECIFE 6.919,57 - 462 - 185,94 - 6.733,63 51,41 
     
RPA 6 - SUL 542,73 100 91 100 27,85 100 514,88 16,79 
     
 Boa Viagem (**) 75,25  13,86 14   15,38 5,77 20,71 69,48 8,04 
 Brasília Teimosa - - - - - - - 0 
 Cohab 3,28  0,61 27    29,67 3,28 11,79 - 0,6 
 Ibura 195,25 35,98 7  7,69 3,25 11,68 192 47,98 
 Imbiribeira (**) 40,01 7,37 13  14,29 6,63 23,82 33,38 9,02 
 Ipsep 5,25 0,97 17   18,68 5,25 18,86 - 2,03 
 Jordão 1,24 0,23 6 6,59 1,24 4,45 - 0,63 

 Pina (***) 222,44 40,99 7 7,69 2,42 8,68 220,02 81,64 

FONTE: PCR/SEPLAM/DEAM                
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3.3 Dinâmica dos Bairros 

O grande problema em termos do processo de verticalização e de adensamento 

construtivo da cidade é que os mesmos vêm se realizando de forma indiscriminada em parte 

do território da cidade sem, muitas vezes, ocorrer de forma compatível com a paisagem 

urbana e com a capacidade das estruturas urbanas. Por conta disso, as comunidades das 

Graças, Casa Forte, Tamarineira, etc., solicitam restrições quanto aos parâmetros 

urbanísticos estabelecidos para esses bairros28. No primeiro caso, em decorrência, muito 

mais, da falta de capacidade do sistema viário de absorver um maior adensamento 

construtivo e, no segundo, por conta, sobretudo, da necessidade de preservar a paisagem. A 

resposta da municipalidade foi a Lei dos Doze Bairros (nº 16.719/2001), que regulamenta a 

estrutura da administração direta e indireta do município do Recife; controla as edificações, 

instalações e o uso do solo na cidade. 

Informações da Prefeitura da Cidade do Recife (SEPLAN, 2007)29, obtidas através 

dos dados de licenciamento de imóveis entre os períodos de 1999 a 2003, constataram que: 

1. O bairro de Boa Viagem, isoladamente, lidera as preferênciais locacionais. Nele, 

concentram-se 22,64% do total da área a ser construída ou em construção.  

2. Os bairros das Graças (8,12%), Espinheiro (6,24%), Casa Forte (6,65%), 

Parnamirim (3,76%), Tamarineira (2,61%), Aflitos (1,65%), Monteiro (1,88%), 

Santana (1,00%), Jaqueira (1,45%), Poço da Panela (1,31%) e Derby (0,26%), 

totalizam uma participação de 34,93% do total da área a ser construída ou em 

construção, superior a participação de Boa Viagem. No bairro de Apipucos, não 

foram registrados projetos. Ressalta-se que a superfície de Boa Viagem (738 ha), 

aproxima-se da dos doze bairros citados (858 ha).  

3. As áreas situadas à margem direita do rio Capibaribe – Torre (7,00%) e Madalena 

(6,23%) – continuam a atrair investimentos.  

                                                 
28 Pode-se citar como exemplo o Movimento Amigos da Tamarineira que uniu os moradores do bairro a favor 
do domínio público do terreno onde está instalado o Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano (HUP), a fim de 
impedir que a área do hospital seja desmatada e demolida. Site: 
http://jc.uol.com.br/2007/07/21/not_144927.php, acessado em Julho de 2007  
29 Site: www.recife.pe.gov.br, acessado em Maio de 2007 
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4. As participações dos bairros de Casa Amarela (3,93%), Rosarinho (3,36%), Ilha do 

Retiro (1,44%) e Pina (2,14%) sugerem vetores de expansão territorial do mercado 

imobiliário, rompendo as fronteiras dos bairros de Casa Forte, Espinheiro, 

Madalena e Boa Viagem.  

5. As participações dos bairros de San Martin (2,21%), Iputinga (1,33%), Jardim São 

Paulo (0,90%) e Imbiribeira (1,05%) apontam para uma ampliação das fronteiras do 

mercado imobilíário direcionado aos segmentos de renda média baixa.  

Esses dados, contrapondo-se com as informações sobre as ZEPAS descritas e com a 

descrição da dinâmica dos bairros fornecida pela Prefeitura do Recife, indicam que a 

demanda está cada vez maior por aqueles bairros que disponibilizam amenidades, em sua 

maioria, fornecidas pelos recursos naturais ali localizados. Dessa forma, locais próximos 

aos corpos d’água ou às áreas verdes tendem a ser preferidos e, portanto, mais valorizados. 

De acordo com ALVES (2002), as áreas verdes são bem aproveitadas pelo mercado 

imobiliário a fim de valorizar os imóveis, já que existe uma grande demanda para tais 

amenidades. Nas palavras do autor: 

Normalmente la construcción de plazas no se lleva a cabo con la intención de valorizar 

el suelo, pero su existencia es un factor importante en su valorización. Tal factor es bien 

aprovechado por el mercado, que busca esa externalidad como plusvalía… (ALVES, 

2002, p.200) 
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4 Metodologia 

A principal hipótese considerada neste trabalho é a da existência de uma relação 

positiva entre o recurso ambiental e o preço dos imóveis, consistindo, assim, da estimação 

do impacto que os recursos ambientais de uma área urbana (cidade do Recife) têm sobre o 

preço dos imóveis desta área e, portanto, sobre o bem-estar das pessoas que nela vivem. 

Para isto, utiliza-se do Método de Preços Hedônicos (MHP). 

O presente capítulo está dividido em três seções. Na seção 4.1 é feita uma análise 

geral sobre as formas funcionais do modelo de preços hedônicos consideradas dentro da 

literatura, indicando as possíveis formas da equação a ser estimada no presente trabalho. Na 

seção seguinte, as variáveis utilizadas no modelo são definidas. Por fim, na seção 4.3, é 

fornecida a descrição da base de dados coletadas para o desenvolvimento do modelo. 

4.1 Construção da Função 

ROSEN (1974), em seu trabalho, destacou que o procedimento de estimação dos 

preços implícitos dos atributos deveria ocorrer em dois passos. O primeiro seria a escolha 

da forma funcional que melhor se enquadrasse nos dados; e o segundo seria obter as 

derivadas parciais de tal função para avaliar o impacto que um incremento adicional da 

característica em questão teria no preço do produto, isto é, o preço implícito do atributo. 

Não há na literatura pesquisada a determinação de uma forma funcional específica 

para o modelo. TYRVÄINEN E MIETTINEN (2000) sugerem que a forma da equação deva ser 

determinada empiricamente de acordo com a característica do mercado imobiliário em que 

se trabalha; para estes autores, entretanto, a função de preços hedônicos é, em geral, não 

linear. Para determinar qual a forma funcional mais adequada, algumas pesquisas têm se 

utilizado da transformação Box-Cox30 (POOR, PESSAGNO E PAUL, 2007, TEIXEIRA E SERRA, 

                                                 
30 A transformação Box-Cox é dada pela equação: 

λ

λ
λ 1−

=
y

y . Estima-se o parâmetro λ  através do método 

de máxima verossimilhança e em seguida testa-se as hipóteses de que 0=λ  ou 1=λ . Se 0=λ  o modelo 
mais adequado é o log-linear, se 1=λ  o modelo mais adequado é o linear. Para mais detalhes ver: Greene, 
2003. 
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2005 e TYRVÄINEN E MIETTINEN, 2000) e, em sua maioria, os resultados sugerem a 

utilização da forma funcional log-linear (semi-log). 

De outra forma, considerando que a função de preços hedônicos é a superfície dos 

pontos de equilíbrio, não há informação, a priori, sobre a sua forma funcional. Ao 

trabalharem com experimentos simulados, CROPPER M.; DECK L. E  MCCONNELL K. (apud 

CHRISTOPHER L. E NANCY B., 1999) encontraram que, quando na presença de variáveis 

omitidas ou substituídas por proxies as formas funcionais mais simples, tais como: linear, 

semi-log e duplo-log, apresentaram melhores desempenhos que as mais formas 

complexas31. Ao mesmo tempo, consideram que nesses modelos existem grandes chances 

de se encontrar multicolinearidade entre as características estruturais da função de preços. 

JIM e CHEN (2006) sugeriram a aplicação de duas formas funcionais do método de 

preços hedônicos, com a finalidade de avaliar a relação entre a existência de elementos 

ambientais urbanos e os preços dos imóveis na cidade de Guangzhou, na China. Quando é 

assumida uma relação linear a forma da equação estimada é expressa por: 

εββββ
βββββββ

+++++

+++++++=

SUITEVERDEAGUARENDA
BANHEANDARGARAQUARTOANOAREAPRECO

111098

7654321

 

onde 1β  é a constante e 2β  a 13β  são a propensão marginal a pagar por cada atributo. 

Quando é assumida uma relação não-linear a forma da equação estimada é expressa 

por uma função semi-logarítmica representada por: 

μααααα
αααααα

++++++

+++++++=

SUITEVERDEAGUARENDABANHE
ANDARGARAQUARTOANOAREAPRECO

lnlnln
lnlnlnlnln

1110987

654321

 

em que 1α é a constante e 2α  a 13α  são as elasticidades preço com respeito a cada atributo. 

As variáveis dicotômicas não foram log-transformadas.  

Para FREEMAN (apud BATALHONE, 1993) a forma funcional será linear apenas se os 

consumidores puderem fazer combinações das distintas características de diferentes 

                                                 
31 A exemplo das funções dupla logarítmica, polinomiais e multinomiais. Ribeiro e Santos (2006). 



 

50

imóveis, por exemplo, escolher o número de quartos de uma residência juntamente com o 

tamanho do jardim e a proximidade com o mar de outra. Uma vez que é improvável optar 

pela miscelânea das características dos imóveis, ROSEN (1974 apud BATALHONE, 1993) 

sugere a não linearidade da função e supõe a independência da demanda pelas 

características do imóvel em relação aos outros bens. 

O trabalho realizado por DANTAS, MAGALHÃES e VERGOLINO (2005) buscou estimar 

o preço marginal que o consumidor está disposto a pagar um por determinado serviço de 

habitação. Indicou-se a importância da questão espacial e o trabalho foi desenvolvido com 

base nos Modelos Espaciais, isto é, inclui-se na análise o problema da dependência espacial 

através de uma matriz de pesos espaciais. 

4.2 Variáveis 

As definições da variável dependente e das variáveis independentes a utilizadas nesse 

estudo estão apresentadas na TABELA 18. 

As variáveis relacionadas à estrutura da residência são: ANO, AREA, QUARTO, 

GARA, ANDAR, SUITE e BANHE; as variáveis RPA1, RPA2, RPA3, RPA4, RPA5, 

RPA6 e DISTANCIA estão associadas com a localização do imóvel; duas variáveis estão 

associadas às características ambientais de onde se localiza o imóvel, são elas AGUA E 

VERDE e uma variável econômica relacionada com a renda da população: RENDA. 

As variáveis ambientais AGUA E VERDE representam a proximidade das 

residências aos respectivos ativos ambientais. Essas características são descritas pela 

variável dicotômica 0,1 – expressando a proximidade ou não dos imóveis em relação aos 

atributos32. Pesquisas têm demonstrado que as pessoas estão dispostas a pagar mais pelo 

contato com essas amenidades, seja andando para alcançar uma área verde33 ou pagando 

um valor adicional para morar de frente para o mar ou lago34. 

 

                                                 
32 A variável água e verde considera que os imóveis próximos aos ativos ambientais são aqueles que se 
encontram até 500 metros de distância. Para essa avaliação foi utilizado o site de localização geográfica: 
http://guia4rodas.abril.com.br. 
33 Ver Gurgess apud Jim e Chen (2006). 
34 Ver Smith (1993). 
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Fonte: Elaboração própria 

1 - Rios, lagos, lagoas, mar. 

2 - Reservas florestais, parques, bosques. 

Nota: a - O código 1 nesse caso indica que a residência se encontra até 500 metros de distância de     

uma área verde, o código 0 indica outros casos. 

              b - O código 1 nesse caso indica que a residência se encontra até 500 metros de distância de 

um corpo d’água, o código 0 outros casos.     

4.3 Dados 

O conjunto de dados é composto por uma amostra de 443 apartamentos, incluindo 

imóveis novos e usados, localizados na cidade do Recife. A idade dos apartamentos foi 

obtida considerando-se o ano em que os mesmos foram construídos. Os apartamentos estão 

distribuídos entre as RPA’s da seguinte forma: 2,3% na RPA 1, 10% na RPA 2, 22,4% na 

RPA 3, 15,4% na RPA4, 2,9% na RPA 5 e 47% na RPA6. Os valores dos preços dos 

imóveis foram obtidos no período de janeiro a março de 2007, através das imobiliárias 

representadas pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco 

(ADEMI), principalmente pela Paulo Miranda Imóveis. As variáveis relacionadas à 

Tabela 18 - Descrição das variáveis relacionadas com a qualidade do imóvel 

Descrição da variável Definição Unidade 

PRECO Preços dos imóveis Reais 
AREA Área total da residência m2 
IDADE Ano de construção Ano  

QUARTO Número de quartos quantidade 
GARA Imóvel com garagem 0,1 

ANDAR Andar do apartamento quantidade 
BANHE Número de banheiros quantidade 
SUITE Número de suites quantidade 
RPA1 Pertence à RPA 1 0,1 
RPA2 Pertence à RPA 2 0,1 
RPA3 Pertence à RPA 3 0,1 
RPA4 Pertence à RPA 4 0,1 
RPA5 Pertence à RPA 5 0,1 
RPA6 Pertence à RPA 6 0,1 

DISTANCIA Distância do bairro ao centro Km 
RENDA Renda média do bairro Reais 
AGUA Proximidade de corpos d’água1 0,1a 
VERDE Proximidade de áreas verdes2 0,1b 
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estrutura do imóvel - AREA, QUARTO, GARA, ANDAR, IDADE, SUITE e BANHE – 

também foram fornecidas pela ADEMI e pelas construtoras dos respectivos imóveis.  

 

Tabela 19 – Amostra de apartamentos por bairro. 

RPA Bairro Número de 
apartamentos 

Rpa 1  Boa Vista 9 
 Santo Amaro 1 
 Encruzilhada 32 
   
Rpa2 Rosarinho 10 
 Toreão 2 
 Aflitos 13 
 Apipucos 1 
   
Rpa 3 Casa Amarela 48 
 Espinheiro 17 
 Jaqueira 9 
 Parnamirim 7 
 Tamarineira 4 
 Caxangá 7 
   
Rpa 4 Ilha do Retiro 8 
 Madalena 15 
 Torre 38 
   
Rpa5 Jardim S. Paulo 11 
 San Martim 1 
 Tejipió 1 
 Boa Viagem 191 
   
Rpa6 Imbiribeira 3 
 Pina 14 

                                        Fonte: Elaboração própria 

 

A lista de todos os bairros da cidade do Recife, assim como a renda média por bairro, 

foi obtida no site oficial da Prefeitura do Recife. As variáveis relativas aos recursos naturais 

foram obtidas através da Prefeitura do Recife e em seguida foram associadas aos imóveis 
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através de mapas também disponíveis no site oficial da Prefeitura do Recife e nos sites de 

localização geográfica Maplink e Guia 4 Rodas. 

A variável DISTANCIA, que representa a distância de cada bairro ao centro da 

cidade do Recife, foi obtida no Atlas de Desenvolvimento Humano no Recife, disponível 

no site da Prefeitura da cidade.  

Dos 94 bairros da cidade do Recife, foram selecionados aqueles que dispuseram, no 

momento da obtenção dos dados, imóveis para venda no site das imobiliárias e que também 

apresentaram renda média superior a R$ 600. A imposição desse limite deu-se por 

considerar que se busca estimar a propensão a pagar dos indivíduos pela existência do 

atributo ambiental captada no valor do imóvel e por entender-se que um bairro que possui 

renda média muito baixa esta propensão também é muito baixa. Acredita-se que as pessoas 

com renda muito baixa estão fundamentalmente preocupadas com as condições mínimas de 

sobrevivência – alimentação e moradia (muitas vezes em situações precárias) - e não 

dispõem de recursos adicionais para a obtenção de outros bens, neste caso as amenidades. 

Foram considerados, portanto, um total de 25 bairros dentro da pesquisa. Sendo eles: 

Aflitos, Apipucos, Boa Viagem, Boa Vista, Casa Amarela, Casa Forte, Caxangá, 

Encruzilhada, Espinheiro, Graças, Ilha do Retiro, Imbiribeira, Iputinga, Jaqueira, Jardim 

São Paulo, Madalena, Parnamirim, Pina, Rosarinho, San Martin, Santo Amaro, 

Tamarineira, Tejipió, Torre e Torreão. 
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5 Análise Empírica 

O presente capítulo está dividido em 3 seções. Na primeira seção é apresentado um 

sumário estatístico em que são apresentadas as características das variáveis consideradas, 

seguida da análise desses dados. Na seção 5.2 são fornecidos os ajustes do modelo a ser 

adotado e são realizadas as análises dos coeficientes ajustados. Na terceira e última seção 

desse capítulo os resultados dos ajustes são apresentados e em seguida e avaliados. 

5.1 Descrição dos Dados 

Na TABELA 19 é possível observar o sumário estatístico de cada variável 

considerando seus valores mínimos, máximos, amplitude, médias e sinais esperados. 

 
 Tabela 20 - Sumário estatístico das variáveis  

Variáveis Máximo Mínimo Amplitude Mediana Média Sinal 
esperado 

PRECO 1.100.000,00 63.000,00 1.037.000,00 225.815 247.740,10  
AREA 472,39 28,42 443,97 99.55 106,27 + 
IDADE 2011 1977 34 2007 2007,1474 - 

QUARTO 4 1 3 3 2.975113 + 
GARA 4 0 4 2 1,7941176 + 

ANDAR 34 1 33 8 9,6132723 + 
BANHE 6 1 5 1 1,8204545 + 
SUITE 4 0 4 1 1,4773756 + 

DISTANCIA 9,95 1,98 7,97 6,5 6,2591855 - 
RENDA 5195,62 631,9 4563,72 3012,16 2540,1858 + 
AGUA 1 0 1  0,4162896 + 
VERDE 1 0 1  0,1678005 + 

Fonte: Elaboração própria 
       
       

Os resultados apresentados na TABELA 19 indicam a presença de uma grande 

heterogeneidade dos dados. Os valores dos preços variam de R$ 63.000 a R$ 1.100.000, 

isto é, o mais caro supera o mais barato em mais de 17 vezes. Em relação à área privativa o 

maior apartamento é 16,5 vezes superior ao menor imóvel, existem imóveis de 1 até 4 

quartos, de 0 até 4 garagens, de 1 a 6 banheiros e de 0 a 4 suítes. A distância dos bairros até 
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o centro da cidade varia de 1, 98 km até 9,95 km, indicando que o imóvel mais longe 

supera cinco vezes a distância do imóvel mais próximo do centro. O padrão 

socioeconômico do bairro mais rico supera o do bairro mais pobre oito vezes. 

 

5.2 O modelo ajustado 

A estimação da equação foi realizada através do software estatístico e econométrico 

E-views e do software estatístico R. Foram analisadas, através do método stepwise, duas 

formas funcionais: a linear e a log-linear, sendo a log-linear a que se apresentou mais 

adequada ao modelo. Utilizou-se também a transformação Box-Cox para avaliar, 

formalmente, se a forma funcional do modelo era realmente log-linear. Para efetuar tal 

transformação foi empregado o software estatístico R cujo resultado, demonstrado no 

GRÁFICO 3, indicou que a melhor forma funcional para a equação é a log-linear35. Dessa 

forma, aplicou-se a transformação logarítmica na variável dependente. 

           Gráfico 3 – Função de máxima verossimilhança 

            Fonte: Elaboração própria 

 

                                                 
35 O λ que maximiza a função de máxima verossimilhança está dentro do intervalo de confiança e pode ser 
considerado próximo de zero. 
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Neste trabalho, foram avaliados três modelos de ajuste que estão descritos na TABELA 

20. Inicialmente, apresentou-se como hipótese no primeiro modelo ajustado a distribuição 

normal e aplicou-se o método de mínimos quadrados ordinários. Em seguida, foi 

considerado que o modelo apresentava distribuição gama, sendo, portanto utilizado o 

modelo linear generalizado e o ajuste foi realizado por máxima verossimilhança. No 

terceiro modelo foram descartados do plano amostral nove observações que correspondiam 

ao bairro da Jaqueira, que por sua vez gerava problemas referidos à significância da 

variável RENDA. 

Tabela 21 – Estimações dos modelos 1, 2 e 3  
     Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Variáveis Coef Prob. Coef Prob. Coef Prob. 
C -23 0.0065 -20 0.00880 -19,9 0.008676 

ANDAR 0,01 0.0000 0,0097 0.02979 0,00949 1.38e-13 
AREAPRIV 0,0053 0.0000 0,0061 < 2e-16 0,00613 < 2e-16 

GARA 0,1 0.0001 0,077 0.00109 0,0831 0.000441 
QUARTO 0,22 0.0000 0,2 < 2e-16 0,174 1.30e-14 

BANH 0,022 0.0449 0,022 0.02979 0,0217 0.028515 
IDADE 0,016 0.0001 0,015 7.47e-05 0,015 7.18e-05 
RENDA 0,000022 0.1251 0,000016 0.23296 0,0000339 0.019534 

DISTANCIA -0,022 0.0343 -0,024 0.00953 -0,0338 0.000577 
SUITE -0,041 0.0724 -0,048 0.02302 -0,0397 0.059624 
RPA=2 0,49 0.0000 0,530 1.60e-10 0,575 1.41e-11 
RPA=3 0,59 0.0000 0,64 1.15e-13 0,668 1.29e-14 
RPA=4 0,45 0.0000 0,49 8.24e-10 0,527 6.88e-11 
RPA=5 0,041 0.7326 0,094 0.39071 0,196 0.086783 
RPA=6 0,75 0.0000 0,81 < 2e-16 0,859 < 2e-16 

VERDE=1 0,089 0.0041 0,096 0.00067 0,132 2.22e-05 
AGUA=1 0,089 0.0004 0,094 4.81e-05 0,0814 0.000494 

       
 R2 ajustado: 0,8643   AIC: 10673 AIC :10471 

Fonte: Elaboração própria 
 

Inicialmente, o modelo foi ajustado considerando todas as variáveis e aplicando-se o 

método dos mínimos quadrados ordinários. Por ser uma variável categórica com seis níveis, 

apenas cinco níveis da variável RPA foram incluídos no modelo, nesse trabalho a rpa1 foi 

considerada como nível básico e, portanto foi a escolhida para ser excluída36. O valor do R2 

ajustado– que indica o grau do ajustamento do modelo - foi alto (0,8643) e o teste F 

apresentou-se estatisticamente significativo para o conjunto de parâmetros estimados. 

Contudo, os testes t das variáveis individuais indicaram que alguns parâmetros 

                                                 
36 Para maiores informações sobre variáveis dummy ver: Greene, 2003. 
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apresentaram-se não significativos a um nível de significância de 5%. Nesse caso foi usado 

o teste F para comparar o modelo completo com o modelo sem as variáveis não 

significativas, isto é, testou-se a hipótese de que os coeficientes das variáveis RENDA e 

SUITE fossem conjuntamente iguais a zero. Observou-se então, que os resultados de teste F 

sugeriram que a hipótese nula de que essas duas variáveis não são conjuntamente 

significativas deveria ser rejeitada com um nível de significância de 10%, isto significa que 

não é viável retirá-las do modelo. 

Analisou-se também que o sinal do coeficiente estimado da variável SUITE não foi 

consistente com os resultados apresentados na literatura utilizada, visto que o preço do 

imóvel deve se relacionar positivamente com a quantidade de suítes disponíveis na 

residência. Esse fato, juntamente com a presença de um R2 alto, teste F significativo e 

algumas variáveis não significativas individualmente indicaram a presença de 

multicolinearidade, o que era de se esperar, uma vez que algumas das variáveis 

selecionadas apresentam uma relação linear de associação entre si, isto é, quando uma 

variável pode ser escrita como uma combinação linear da outra. Pode-se citar como 

exemplo a área privativa e o número banheiros ou suítes. Muito provavelmente, quanto 

maior a área privativa maior o número de banheiros ou suítes que o apartamento irá possuir.  

Para detectar a presença da multicolinearidade, primeiro foram analisados os índices 

de correlação entre as variáveis, através da matriz de correlação fornecida pelo software E-

views. Em seguida, os fatores de inflação da variância (FIV) foram obtidos para cada 

variável. O FIV mostra como a variância de um estimador se infla pela presença da 

multicolinearidade, e pode ser descrito por: 

                   
J

j TOL
FIV 1

=                                                                                        (12) 

onde:                                                  

                            )1( 2
jj RTOL −=                                                                                     (13) 

ou seja, quando o grau de colinearidade aumenta, a variância de um estimador aumenta, 

podendo, no limite, tornar-se infinita. Usa-se, portanto, o FIV como um indicador de 

multicolinearidade, isto é, quanto maior o FIV mais colinear será a variável. Uma regra 
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prática utilizada por GUJARAT (2000) define que se o FIV de uma variável exceder 10 essa 

variável será altamente colinear. Dessa forma, observou-se que não havia nenhum FIV 

maior que 10 dentre as variáveis do modelo, portanto, não havia indícios de presença de 

multicolinearidade alta entre essas variáveis. 

Considerando a natureza de corte transversal das observações, foi feito, em seguida, o 

teste de heteroscedasticidade37 de Breusch-Pagan-Godfrey (BPG). O p-valor muito baixo 

(9.41e-16) indicou que a hipótese nula de homoscedasticidade deve ser rejeitada com um 

nível de significância ainda menor que 1%. A presença de heteroscedasticidade pode ser 

visualizada no gráfico de dispersão dos resíduos apresentado no GRÁFICO 4. Optou-se então 

por corrigir a heteroscedasticidade através da estatística de White. 
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                        Gráfico 4 – Análise residual para homoscedasticidade. 

Fonte: Elaboração própria 

                                                 
37   A presença de heterocedasticidade faz com que os testes estatísticos t e F apresentem erros, o que pode 
levar a conclusões equivocadas sobre as hipóteses referentes aos coeficientes estimados.  
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Considerando-se a possibilidade de que os dados utilizados apresentassem 

dependência espacial, isto é, a possibilidade de que há efeitos espaciais nos dados38 que 

possam gerar o problema da autocorrelação espacial39 no modelo, realizou-se o teste de 

detecção de autocorrelação espacial LM (robusto) sugerido por DANTAS, MAGALHÃES E 

VERGOLINO (2005). Para a realização deste teste foi necessária a construção de uma matriz 

de vizinhança em que são capturados os padrões das adjacências das unidades geográficas. 

O resultado do teste LM (3.547775) indicou, com um nível de significância de 5%, que a 

hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial não deveria ser rejeitada. 

Ao levar em consideração a distribuição da variável resposta e observando o 

histograma que descreve a distribuição de freqüência da variável endógena, verificou-se 

que a distribuição gama era mais apropriada quando comparada à distribuição normal. A 

distribuição gama considera que a variável resposta assume valores estritamente positivos, 

enquanto que a distribuição normal não faz esse tipo de restrição. Nesse caso, a distribuição 

gama torna o modelo melhor especificado. Ou seja, distribuição gama é adequada para 

dados contínuos e positivos (AMARAL e CORDEIRO, 2003) que apresentem assimetria. 

Ainda, quando a variância excede a média é indicado admitir no modelo que os dados 

seguem a distribuição gama (DANTAS e CORDEIRO, 2000). Além dessa restrição, o modelo 

de mínimos quadrados ordinários exige a hipótese de homocedasticidade e normalidade dos 

erros. Contudo, há uma classe de modelos, dos quais o modelo clássico é um caso especial, 

que podem suprir essas limitações. Esses modelos são chamados de modelos lineares 

generalizados. 

                                                 
38 Segundo Dantas, Magalhães e Vergolino (2005), uma das possíveis causas da autocorrelação espacial seria 
os erros de medida ocasionados pelas divisões artificiais das unidades geográficas ou a omissão de alguma 
variável que capturasse tal efeito espacial. 
 
39 Autocorrelação espacial implica dependência entre as observações de corte transversal. Para mais detalhes 
ver Dantas, Magalhães e Vergolino (2005). 
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                   Gráfico 5 – Histograma de frequência 
         Fonte: Elaboração própria 
 

Destarte, utilizando-se o software estatístico R, ajustou-se a equação considerando 

agora o modelo linear generalizado (MLG), que capta o efeito da heteroscedasticidade e, 

portanto produz os melhores estimadores lineares não viesados. Embora o MLG seja uma 

extensão do modelo linear clássico, o problema de escala da variável endógena é 

minimizado. No modelo linear generalizado as exigências de existência de normalidade e 

variância constante não são mais requisitadas e as hipóteses do modelo são: independência 

das observações e existência de apenas um termo para o erro. Nesse modelo a estimação é 

feita a partir da definição de uma medida de qualidade de ajuste entre os valores observados 

e os valores ajustados, e os parâmetros estimados serão os valores que minimizam esse 

critério de qualidade de ajuste. Os componentes do MLG são descritos por: 

1. Componente aleatório: o componente Y tem distribuição pertencente à família das 

distribuições exponenciais podendo ser Poisson, binomial, gama ou gaussiana 

inversa, com μ=)(YE . 
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2. Componente sistemática: as variáveis independentes do modelo produzem um 

preditor linear η  descrito por:    

∑
=

=
p

j
jjx

1
βη

                                                    (14)
 

3. A ligação entre os componentes aleatório e sistemático é apresentada por:  

 

                                )( ii g μη =                                                      (15) 

 

A hipótese central do MLG considera que os componentes aleatórios Y são supostos 

independentes e cada yi tem uma densidade ou função de probabilidade na família 

exponencial indexada por θ. 

 

{ }[ ],),()(/)(exp),;( iiiiiiii ycabyyf θθθθθφ +−=                            (16) 

 

onde a(.) , b(.), e c(.,.) são funções conhecidas e o parâmetro de precisão θi > 0 é suposto 

conhecido para cada observação. 

Tem-se E(yi)=db(θi )/dθi =μi  e  Var(yi) = a(θi)Vi, onde V = dμ/dθ  é uma função 

conhecida da média μ (AMARAL e CORDEIRO, 2003). 

 Ainda, quando o valor da variância supera o valor da média, afirma-se que existe a 

presença de sobre-dispersão dos dados (WOOLDRIDGE, 2002). Nessa situação, é indicado o 

uso de distribuições que leve em consideração essa característica dos dados. Segundo 

DANTAS e CORDEIRO (2001), quando ocorre essa sobre-dispersão é recomendável o usa da 

distribuição gama.  

DANTAS e CORDEIRO (2001) admitiram a função de ligação logarítmica, por esta 

produzir o menor desvio em relação às outras funções. Assim, nos ajustes realizados no 

modelo 2 utilizou-se o logarítmico para a função de ligação. As estimações estão 

apresentadas na TABELA 20. Os ajustes demonstram que apenas o coeficiente estimado da 
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variável RENDA não foi significativo a um nível de confiança de 90%. Ao mesmo tempo, 

a variável SUITE não apresentou sinal de acordo com as expectativas40. 

Contudo, é preciso salientar que a não significância da variável RENDA está 

associada, essencialmente, ao bairro Jaqueira. Isto porque esse bairro apresenta a maior 

renda média da Cidade do Recife (R$ 5.195,62) ao mesmo tempo em que os preços dos 

imóveis situados nele não são tão altos em relação ao valor da renda média do bairro, 

principalmente devido ao pequeno porte desses imóveis. Assim, para efeito de 

comprovação do problema, o ajuste foi realizado excluindo-se o bairro da Jaqueira da 

amostra41. A descrição do novo ajuste na TABELA 20 demonstra que a variável SUITE, que 

apresentou sinal diferente daquele esperado para o modelo, se mantém não significativa a 

um nível de 5% mas a variável RENDA passa a ser significativa (modelo 3), indicando que 

o bairro da Jaqueira realmente está influenciando a significância da variável RENDA. Ao 

considerar também o critério de Akaike42 (AIC), percebe-se que o modelo 3 apresenta-se 

melhor ajustado quando comparado ao modelo 2 (GREENE, 2003). 

Para a realização da análise dos resíduos, optou-se por adotar os resíduos de 

Ascombe43 com a expressão: 
3
1^

3
1^

3
1

)(3

i

ii
i

V

μ

μ
α

−
= . O gráfico de iα  sobre 

^

iμ mostrado no 

Gráfico 6 não revela dados aberrantes e os pontos estão distribuídos aleatoriamente, sem 

apresentar nenhum padrão definido. Podendo-se concluir, dessa forma, que os erros são 

independentes. 

                                                 
40 O coeficiente de determinação (R2) não é aplicado ao MLG, e por isso não é apresentado no resultado do 
modelo. 
 
41 O bairro da Jaqueira é responsável por 9 observações dentro da amostra. 
42 Segundo o critério de informação de Akaike, são melhores ajustados os modelos com menores valores de 
AIC. 
43 Para mais detalhes ver Dantas e Cordeiro, 2001. 
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 Gráfico 6 – Análise residual 
               Fonte: Elaboração própria 

 

 

 Esses resultados implicam dizer que esse foi o modelo que melhor se ajustou aos 

dados, sendo, portanto o mais representativo. 

Assim, o modelo final proposto é determinado pela função: 
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5.3 Valores do Recife 

 

Considerando que a forma funcional do modelo é definida por:  
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e que a propensão marginal a pagar por cada atributo é descrita por:  

 

médioI
i

PRECO
X

PRECO β=
∂

∂  

É possível estimar o valor que os indivíduos estão dispostos a pagar pela presença de 

um ativo ambiental próximo as suas residências. Os resultados indicaram que os indivíduos 

estão dispostos a pagar mais pela presença dessas amenidades, isto é, as pessoas estão 

propensas a pagar mais, em relação ao preço do imóvel, para morar próximo as áreas 

verdes e a corpos hídricos. 

Dessa forma, de acordo com o resultado proposto, os indivíduos pagam, em média, 

13% a mais no valor do imóvel pelo fato do mesmo se situar próximo às áreas verdes, ao 

mesmo tempo em que, paga-se 8% a mais do valor do imóvel quando o mesmo localiza-se 

próximo a corpos d’água. As estimativas do trabalho de DANTAS, MAGALHÃES E 

VERGOLINO (2005) indicaram que os preços dos imóveis se valorizam a uma taxa de 4,15% 

e 5,87% a cada km de proximidade da praia de Boa viagem e do parque da Jaqueira 

respectivamente. GRIMES (apud SMITH, 1993) indicou em seu trabalho que o preço do solo 

cai em média 0,14% por cada 1% de aumento na distância do lago de Michigan. Os 

resultados do trabalho de JIM E CHEN (2006) aplicado na China demonstraram a 

acessibilidade a áreas verdes pode aumentar o valor do imóvel em 7,1%.  Já em relação aos 

recursos hídricos, estes contribuem com 13,2% do valor do imóvel. 
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6 Conclusões 

 A cidade do Recife perdeu grande parte de seu ambiente natural devido à 

urbanização desordenada.  A mata atlântica e as áreas de mangue apresentam, atualmente, 

cerca de 5 %, de suas coberturas vegetais originais44. Além disso, essa urbanização vem 

contribuindo com o excesso de poluição que é produzido e lançado diariamente no 

ambiente. Dentro desse contexto, a Prefeitura da Cidade, respondendo também aos anseios 

da população, desenvolveu o Plano Diretor45a fim de coordenar o desenvolvimento urbano 

da região sem comprometer ainda mais o ambiente natural ao mesmo tempo em que 

procura melhorar o bem-estar da população. 

Essa medida indica que, em pelo menos parte da população, a preocupação com o 

ambiente natural ainda está presente. Contudo, os recursos naturais não apresentam um 

mercado associado a eles, o que provoca a indefinição de seu preço. Assim, a inexistência 

de preço implica a não inclusão desses valores na tomada de decisão do planejador de 

políticas públicas. Nesse contexto, buscou-se estimar, através do método de preços 

hedônicos, o valor marginal implícito que os indivíduos estão dispostos a pagar pelo ativo 

ambiental, buscando com isso analisar o valor dos recursos naturais na Cidade do Recife.  

Esse estudo procurou fornecer e examinar a relação existente entre os ativos 

ambientais, descritos pelos corpos hídricos e pelas áreas verdes, e os preços dos imóveis 

dentro de 25 bairros da Cidade do Recife, captando, dessa forma a propensão marginal a 

pagar da população recifense por este recurso natural. Os resultados descritos na seção 5 

deste trabalho mostram que os atributos ambientais exercem influência na determinação 

dos preços das residências.   

Considerando-se que o preço de mercado dos imóveis irá representar, ao mesmo 

tempo, o preço de reserva do consumidor e da firma, utilizou-se o modelo linear 

generalizado para tentar avaliar de que forma os ativos ambientais influenciam na 

                                                 
44 Segundo levantamento realizado em 1993 por Braga et al,  (apud Lima, 1998). 
 
45 Para mais detalhes ver: prefeitura da Cidade do Recife, Plano Diretor do Recife,  Secretaria de 
Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente. 
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determinação destes preços. Optou-se por usar a forma funcional log-linear e após o ajuste 

do modelo, os resultados indicaram que a propensão marginal a pagar estimada dos 

indivíduos em relação à área verde foi de 13% em relação ao preço dos imóveis e quando 

se trata dos corpos hídricos esse percentual passa a ser de 8%. Esses valores corroboram os 

resultados de diversos trabalhos que utilizaram o MPH a fim de estimar o valor que o 

consumidor está disposto a pagar pela presença do atributo ambiental. 

De forma alternativa ao trabalho de DANTAS, MAGALHÃES E VERGOLINO (2005), o 

presente trabalho considerou áreas verdes e recursos hídricos de forma agregada, 

considerando os ativos ambientais que são descritos como áreas de preservação ambiental 

pela prefeitura do Recife, além dos dois pontos de influência considerados por eles. Dessa 

forma, foi possível abranger um maior número de ativos ambientais, tornando a análise 

mais abrangente em relação às amenidades em geral.  

Assim, é preciso considerar a questão do valor implícito dos ativos ambientais, a fim 

de que esses valores sejam incluídos quando na tomadas de decisão dos agentes 

econômicos e ainda na promoção de políticas públicas que pretendem associar o 

desenvolvimento urbano com a melhoria da qualidade ambiental e conseqüentemente com 

a promoção do bem-estar. 

Algumas variáveis não foram incluídas no modelo, ou por dificuldades encontradas 

na obtenção dos dados ou mesmo por limitação no cronograma de execução do trabalho. 

Assim, é importante propor a inclusão de variáveis em trabalhos futuros a saber: violência 

por bairro e características da vizinhança, como número de hospitais, escolas ou 

supermercados. A possibilidade de esses atributos virem a ser fatores determinantes na 

formação de preços no mercado de imóveis, faz com que seja importante a sua inclusão no 

modelo. 

O Recife é ressaltado, muitas vezes, como a Veneza brasileira considerando a 

peculiaridade que a bacia hidrográfica confere à cidade. No entanto, a rede fluvial não vem 

sendo considerada como elemento estruturador para o planejamento urbano. Mais 

recentemente, observa-se uma revalorização dessas áreas pelo setor privado, refletindo 

preços cada vez maiores no metro quadrado próximo às margens dos rios, sendo, assim, 

ainda mais urgente uma política contínua de intervenção nos cursos d´água. 
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