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Resumo: Uma medida importante da relação capital-terra em áreas urbanas é a Floor-

Area-Ratio (FAR), que fornece a área construída total dividida pelo tamanho do lote. 

Variações na FAR entre as cidades continuam sendo uma medida pouco estudada na 

estrutura espacial urbana. Em particular, esse trabalho concentra-se no gradiente FAR 

no período de 1874 a 2019. Primeiro, evidencia-se que o gradiente se tornou mais 

acentuado no início do século XX, mas depois se achatou desde os meados da década de 

1950 em diante. Em seguida, identifica-se a inclinação do gradiente no espaço, usando o 

Marco Zero como localização principal. Encontra-se variações significativas dos 

coeficientes de inclinação, usando tanto mínimos quadrados ordinários quanto 

regressões localmente ponderadas. 

 

Palavras-Chave: Recife. Floor-Area-Ratio. Regressão Localmente Ponderada. 

 

Abstract: An important measure of the capital-land ratio in urban areas is the Floor-

Area-Ratio (FAR), which provides the total constructed area divided by the lot size. 

Variations in FAR between cities remain an understudied measure in the urban spatial 

structure. In particular, this work focuses on the FAR gradient from 1874 to 2019. First, 

it is evident that the gradient became steeper in the early 20th century, but later flattened 

from the mid-1950s onwards. Then, the slope of the gradient in space is identified, 

using the Marco Zero as the main location. Significant variations are found in the slope 

coefficients, using both ordinary least squares and locally weighted regressions. 
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1. Introdução 

 

De acordo com a abordagem econômica, a configuração da estrutura física das 

cidades reflete as decisões de construtores a partir da tecnologia disponível tendo-se 

com referência os preços dos fatores (incluindo o do solo) e as preferencias das famílias, 

ou seja, refletem as decisões de maximização do lucro dos empreendedores 

(BRUECKNER, 1987, FUJITA, 1989; LUCAS e ROSSI-HANSBERG, 2002; 

DURANTON e PUGA, 2015). Sob tal perspectiva, variações espaciais nas intensidades 

construtivas e, assim, por exemplo, nos diferentes graus de verticalização do espaço 

urbano refletem as diferentes condições locais quanto ao acesso ao emprego e a 

disponibilidade de amenidades. Nesta perspectiva, a tendência de elevação da altura das 

edificações à medida em que o observador se aproxima dos centros de emprego ou de 

locais com presença de amenidades observada nas cidades reflete o mais elevado valor 

da terra nestas localidades, uma vez que tal aproximação significa menores custos de 

commuting ou maior bem estar, levando à utilização de menos espaço e mais capital das 

edificações (FUJITA, 1989; BRUECKNER et al., 1999). 

         Apesar da literatura empírica a respeito de estimativas de gradientes de preço do 

espaço e densidade populacional relativos à distância ao Centro de emprego derivadas 

destas abordagem tradicional ser relativamente abundante (ver para um survey 

MCMILLEN, 2006), trabalhos que considerem especificamente o gradiente da 

intensidade construtiva são bem mais raros, o que provavelmente está relacionado com 

a maior dificuldade de obtenção de informações sobre áreas construídas lotes. 

Recentemente, Barh e Cohen (2014) e Ahlfeldt e McMillen (2018), contudo, 

forneceram importantes contribuições a respeito da capacidade da abordagem 

econômica tradicional em explicar as variações da intensidade construtiva, 

respectivamente, nas cidades de Nova Iorque e Chicago. Como mostraram estes autores, 

os resultados indicam que parte importante das características físicas da cidade pode ser 

apreendida a partir da estrutura de incentivo do modelo tradicional e indicam, em 

particular, a relevância dos preços do espaço e da associada distância às ocupações.    

Como apontaram recentemente Lima e Silveira Neto (2020), as cidades 

brasileiras tem se caracterizado nas últimas décadas por crescimento sobretudo vertical. 

Entre 2000 e 2010, por exemplo, enquanto que o número de domicílios classificados 

como unifamiliar cresceu cerca de 2,7%, o número de domicílios classificados como 

apartamento apresentou uma expansão de 11,9% (IBGE, 2012). Ou seja, os centros 

urbanos brasileiros são cada vez caracterizados pelo uso mais intensivo do solo e, assim, 

pela verticalização das construções. A importância desta dinâmica contrasta, porém, 

com a escassez de trabalhos da literatura econômica sobre a mesma. Parte desta lacuna 

pretende ser preenchida com as evidências deste trabalho a partir do estudo do caso da 

Cidade do Recife. 

         Especificamente, o objetivo é caracterizar o padrão da intensidade construtiva 

desta cidade a partir da utilização de um conjunto único de informações sobre seus lotes 

(que permitem o cálculo da razão área construída/área do lote, a Floor Area Ratio). Tal 

caracterização é levada a efeito a partir da estimação paramétricas e não-paramétricas 

de gradientes da FAR em relação ao CBD e às mais importantes amenidades da cidade e 

de estimações da relação entre a FAR e a distância ao CBD para diferentes décadas no 

período 1930-2019. Este último conjunto de evidências permite a obtenção de um 

panorama evolutivo bastante revelador a respeito da evolução da estrutura urbana da 

cidade no século XX e início do sec. XXI.  

Duas importantes particularidades tornam o caso do Recife extremamente 

pertinente para a análise. Primeiro, por ser uma cidade bastante antiga e com um intenso 



processo de urbanização (provavelmente, primeiro centro urbanizado do país), é 

possível obter informações sobre a FAR para um período bastante longo de tempo, que 

inclui, por exemplo, o período de disseminação do veículo à combustão. Segundo, entre 

os centros urbanos do país, a referida cidade apresenta uma quase única variedade de 

amenidade naturais (com destaque para a praia e rio) e sociais (por exemplo, as Zonas 

Especiais de Interesse Social antigas) bastante úteis na apreensão da influência das 

mesmas sobre FAR e, assim, na checagem da consistência empírica do modelo 

tradicional (BRUECKNER et al., 1999). 

 

2.  Determinantes da intensidade do uso do solo urbano  

 

As associações entre o acesso às ocupações e nível de amenidade e o grau de 

intensidade do uso do solo urbano podem ser percebidas a partir de um modelo simples 

para o produtor de residências/edificações. Neste sentido, com o fito de motivar a 

apresentação dos resultados da pesquisa, considere-se uma tecnologia com retornos 

constantes de escala para construção de residências/edificações, H(K,L) =       , onde 

K e L  indicam respectivamente capital e terra urbana, um preço de mercado da unidade 

de espaço construída, RH(r, a), e o preço da unidade do solo urbano, R(r, a), onde d 

representa a distância às ocupações e a captura a disponibilidade local de amenidades, 

as escolhas do construtor deve maximizar a seguinte função lucro: 
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onde i é o preço unitário do capital e k = K/L. As condições para as escolhas ótimas 

para k e L geram então uma relação entre a intensidade construtiva do solo urbano k  e a 

distância às ocupações e a disponibilidade de amenidades, uma vez que tais 

condicionantes afetam o preço do espaço construído: 
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uma vez que  
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   , ou seja e respectivamente, o valor da unidade de 

espaço construído se reduz à medida que a distância às ocupações (d) se leva e, por 

outro lado, se eleva com aumento da disponibilidade local de amenidades (a), resultados 

tradicionais associadas às escolhas das famílias (BRUECKNER et al. 1999; FUJITA e 

THISSE, 2013)
1
. Estes resultados indicam que a intensidade construtiva do solo urbano, 

que pode ser representada pela FAR, deve se reduzir à medida em que o observador se 

move do centro para periferia e que tal, para uma dada distância ao CBD, tal intensidade 

é maior em vizinhanças mais bem dotadas de amenidades. 

 

 

                                                        
1 Tais resultados podem ser obtidos facilmente a partir do equilíbrio especial a partir do equilíbrio 

especial e de uma função utilidade indireta do tipo VRH, Y-Tr, a, onde Y é a renda e T(r) é uma função 

para custo de commuting. Especificamente, dRH/dr=-T'(r)/s<0  e  dRH/da=-Va/VRH>0, onde s é a 

quantidade de espaço demandado. 



3. Dados e contexto urbano 

 

O conjunto de dados dos lotes da cidade utilizado no trabalho foi disponibilizado 

pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos do Recife (2019) e inclui, entre 

outras informações, ano de construção e informações sobre suas áreas e áreas 

construídas.  A partir da base, foi feito o georreferenciamento de todas as observações 

com fim de ser possível a aplicação do método empírico, além de um minucioso 

trabalho de tratamento das informações, visto que cada lote urbano pode conter mais de 

um imóvel, sendo necessário investigar cautelosamente cada lote urbano com fim de 

agregar a área construída total, informação relevante para se calcular a FAR para cada 

lote. A base de dados final é constituída por 97.377 observações de lotes urbanos, 

incluindo informações de 1874 à 2019, sendo caracterizados por categorias de uso e o 

ano em que foram construídos. 

Os trabalhos que estudam as estruturas espaciais das cidades procuram analisar 

como a densidade muda em relação ao núcleo da cidade. Para isso, toma-se como base o 

Marco Zero da cidade do Recife para se definir o centro, como se mostra na Figura 1, a 

seguir. De acordo com relatórios oficiais, este lugar é considerado como o ponto de 

partida para fundação da cidade. Assim como mostrado por Belmiro et al. (2017), cerca 

de 59,75% de todos imóveis comerciais da cidade estão localizados em um rádio de 5 

km e, além do mais, de acordo com Rodrigues et al. (2018), o pico da densidade do 

emprego é localizado nas vizinhanças do centro histórico, evidenciando o Marco Zero 

como uma boa referência para definição do CBD. 

 

 
 

Figura 1 – Marco Zero e Regiões Político-administrativas (RPAs) 

 

A tabela 1 apresenta as diferentes categorias de uso da terra existentes na 

amostra. O uso misto se refere aos lotes que cobrem simultaneamente residências e 

atividades comerciais, apresentando apenas 1,37% do total. Uma das possíveis 

explicações para esse fenômeno se dá pela própria teoria econômica urbana. Wheaton 

(2004) diagnosticou que forças de aglomeração mais intensas tendem a concentrar o 

emprego, fazendo com que o uso da terra se torne mais exclusivo, ou seja, uso misto da 

terra menos intenso. Além do mais, pode ser também uma consequência da falta de 

tradição de planejamento urbano que valoriza o uso misto da terra. Outro ponto 

importante para salientar é a quantidade de indústrias presentes na amostra, visto que 

apesar da cidade do Recife ser predominada por serviços comerciais, sendo 85% do PIB 

derivado desta atividade (IBGE, 2015), a maior parte das indústrias estão localizadas 



em outros municípios, o que exclui da área de estudo, mas ainda presentes na Região 

Metropolitana do Recife. 

 

 
 

A Figura 2 ilustra os lotes urbanos da cidade do Recife agregados pelas 

principais categorias de uso: Residencial, Comercial, Misto e Terrenos. Obseva-se que 

há uma maior proporção de lotes comerciais em relação aos lotes existentes na RPA 01, 

cujo onde está localizado o Marco Zero (CBD).  

 

 
 

Figura 2 – Lotes urbanos da Cidade do Recife por tipo de uso 

Categorias de uso da terra Frequência Percentual

Apartamento 9597 9.86

Casa 68516 70.36

Comércio/Serviços 5630 5.78

Edificação Especial 2675 2.75

Garagem 43 0.04

Galpão 2143 2.20

Hospital 174 0.18

Hotel 128 0.13

Indústria 232 0.24

Instituição Educacional 92 0.09

Instituição Financeira 164 0.17

Mocambo 113 0.12

Outros 2 0.00

Posto de Abastecimento 40 0.04

Templo Religioso 43 0.04

Terreno 6447 6.62

Uso Misto 1338 1.37

Total 97377 100

Tabela 1 – Distribuição dos lotes por categorias de uso em Recife

Fonte : Elaboração própria.



 

As variáveis explicativas foram construídas a partir de um software (QGIS) de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), onde foi possível calcular a menor distância 

(em metros) de cada variável em relação ao lote. Inclui-se na análise os três principais 

serviços de infraestrutura da cidade: as estações de metrô, as principais avenidas e as 

rodovias (BR-101 e BR-232). Assim como destacado por Fujita (1989) e Lima e 

Silveira Neto (2020), tais serviços são primordiais para o acesso ao local de trabalho 

(CBD). Finalmente, as amenidades naturais incluem o Rio Capibaribe, a praia e os 

principais espaços públicos abertos (parques). Assim como destacado por Brueckner et 

al. (1999) e Lima e Silveira Neto (2020), as amenidades naturais e históricas 

desempenham um papel fundamental para a escolha locacional familiar, influenciando o 

padrão de uso da terra no espaço urbano. Além do mais, inclui-se na análise as Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS), cujo delimitam parâmetros urbanísticos 

específicos a serem atendidos e que concentram, em geral, a população de baixa renda. 

Na tabela 2 encontra-se as estatísticas descritivas das variáveis explicativas, com  

distâncias medidas em metros. 

 

 
 

A tabela 3 fornece as estatísticas descritivas da FAR por Regiões Político-

administrativas (RPAs). Como era esperado, a RPA 01 tem a maior média da FAR. É 

importante mencionar que o Marco Zero da cidade fica localizado na RPA 01. Outro 

ponto fundamental é que os terrenos sempre possuem FAR nula, justamente por não 

conter área construída.  Finalmente, note-se que as RPAs 03 e 06 concentram a maior 

parte das duas principais amenidades naturais da cidade, respectivamente, Rio 

Capibaribe e as praias da cidade (Pina e Boa Viagem), características também 

consistentes com valores mais elevados da FAR. 

 

Média Desvio padrão Mínimo Máximo

Dist. CBD 6165.75 2456.23 3.30 18440.95

Área (m²) 506.58 2693.64 0 431000

Dist. Aeroporto 7337.91 3508.43 0 22030.05

Dist. Avenidas 538.65 638.50 0 8859.1

Dist. Estação de metrô 2561.83 1900.02 0 14981.12

Dist. Parques 253.05 324.93 0 7549.53

Dist. Praia 4658.88 2461.14 42.57 18122.51

Dist. Rio Capibaribe 2609.44 2269.63 0 9946.46

Dist. Rodovias 3094.91  2035.82  1.18 8218.67

Dist. ZEIS 348.82 409.37 0 7819.42

Tabela 2  - Estatísticas descritivas dos lotes em Recife

Fonte : Elaboração própria. Nota : O número de observações é 97377 e as distâncias são 

calculadas em metros.



 
 

Para a análise de Mínimos Quadrados Ordinários, foram excluídas as 

observações que não possuem valor de área construída – não permitindo calcular o 

gradiente FAR – diminuindo o número e observações para 88.607. Ao adicionar a 

variável ano de construção na estimação do modelo, o número de observações cai para 

82.827, sendo essa diferença dada por lotes do tipo terreno que não possuem 

construção. Além disso, para eliminar outliers foram excluídos 1% das observações de 

maior e menor valor da FAR, resultando em 81.171 o número de observações utilizadas 

para a estimação dos modelos. A figura 3 ilustra os coeficientes da FAR na cidade do 

Recife depois dos procedimentos mencionados anteriormente. 

 

 
 

Figura 3 – Coeficientes da FAR 

 

 

 

 

 

RPAs Média Desvio Padrão Mínimo Máximo Num. Obs.

RPA 01 1.34 1.62 0 66.81 10395

RPA 02 0.74 0.72 0 9.01 9387

RPA 03 1.09 1.14 0 8.46 11990

RPA 04 0.82 0.76 0 30.38 22643

RPA 05 0.88 .61 0 22.77 20578

RPA 06 1.01 1.80 0 186.42 22384

Tabela 3 – Estatísticas descritivas da FAR por RPAs

Fonte : Elaboração própria.



4. Resultados  

 

4.1 FAR e seus condicionantes 

 

Nesta subseção, são apresentadas evidências básicas a respeito da natureza dos 

gradientes FAR com respeito ao acesso ao CBD e às amenidades presentes na Cidade 

do Recife obtidas a partir estimações de um modelo de regressão linear múltipla  através 

do estimador de Mínimos Quadrados Ordinários. Os resultados estão listados na Tabela 

4 e dizem respeito a quatro diferentes especificações. A especificação da coluna (1) 

refere-se a uma estimação simples e básica da influência da distância dos lotes ao 

Marco Zero. A equação mostra que em média, consistente com o argumento econômico, 

o gradiente da FAR diminui em 5% por quilômetro de distância ao centro (ver Figura 

4). Na especificação da coluna (2), como o objetivo de considerar heterogeneidades 

espaciais presentes no meio urbano, são adicionados os termos quadrático e cúbico da 

distância ao Marco Zero (MCMILLEN, 2006). Embora ainda de acordo com a teoria, a 

significância das estimativas para tais termos indica que a relação entre acessibilidade 

ao emprego e intensidade construtiva está longe de ser linear e ressalta importância de 

se considerar heterogeneidades urbanas. 

 
Figura 4 – Relação entre a FAR e a distância ao CBD na Cidade do Recife - Estimação 

por MQO 

 

Com tal fito, na especificação (3), primeiro, são adicionados o logaritmo natural 

da área do lote ao quadrado, o ano de construção e o termo quadrático do ano de 

construção, condicionantes básicos (físico e tecnológico) da intensidade construtiva. 

Como se observa, embora as relações sejam não lineares, há uma relação negativa entre 

o logaritmo natural da área do lote ao quadrado e ao ano de construção, ambos os 

resultados esperados, uma vez que o avanço da tecnologia e o crescimento populacional 

atuam no de elevar a altura das construções. 

Finalmente, na especificação (4) são consideradas adicionalmente a influência 

das amenidades (positivas e negativas) e heterogeneidades que afetam o acesso a 

serviços presentes na cidade, especificamente: distância à praia, ao Rio Capibaribe, ao 



aeroporto, aos parques, às ZEIS, às estações de metrô e às rodovias e avenidas. Há um 

conjunto bastante interessante de evidências a destacar com respeito a estes novos 

resultados. Primeiro, note-se que a introdução deste controles e condicionantes não 

muda qualitativamente o resultado anterior quanto ao gradiente da FAR em relação à 

distância ao CBD, ou seja, o acesso às ocupações no CDB continua com papel relevante 

para entendimento da configuração física da cidade. Em segundo lugar, em absoluta 

conformidade com o esperado pela teoria urbana, as estimativas indicam maiores 

(menores) intensidades construtivas nas proximidades (nas periferias) das amenidades 

da cidade representadas pelo Rio e a Praia (FUJITA, 1989; BRUECKNER et al., 1999; 

LIMA e SILVEIRA NETO, 2020). A mesma força é consistente com a influência 

negativa das ZEIS, em geral, vistas como algo negativo pelo mercado (SEABRA et al. 

2016), assim como a presença do aeroporto. Em terceiro lugar, também em 

conformidade com a valorização que trazem para os espaços, note-se que a proximidade 

de vias, rodovias e estações de metrô associa-se positivamente com a intensidade 

construtiva, ou seja, as estimativas indicam construções mais verticalizadas nas 

proximidades de tais características. 

Ainda que inéditas, deve ser evidente que tal conjunto de evidências, de forma 

geral, deve ser visto como associações entre a FAR e seus potenciais determinantes. 

Entretanto, a quase totalidade consonância dos resultados com os argumentos 

econômicos sugere de forma bastante contundente que a teoria econômica pode ser 

bastante útil na apreensão das características das cidades brasileiras.  As evidências 

também deixam claro que a importante relação entre a FAR e o acesso ao CBD, base do 

modelo tradicional de Economia Urbana, está bem longe de ser uniforme. Tal 

heterogeneidade espacial específica é explorada na subseção a seguir. 

 



 
 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4)

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Dist. CBD -0.0562*** -0.554*** -0.575*** -0.304***

(0.000983) (0.0124) (0.0125) (0.0145)

Dist. CBD² 0.101*** 0.102*** 0.0912***

(0.00245) (0.00240) (0.00251)

Dist. CBD³ -0.00584*** -0.00589*** -0.00535***

(0.000145) (0.000140) (0.000144)

ln(Área do lote) -0.639*** -0.683***

(0.0296) (0.0285)

ln(Área do lote)² 0.0478*** 0.0479***

(0.00257) (0.00247)

Ano -0.268*** -0.269***

(0.0227) (0.0225)

Ano² 6.95e-05*** 6.98e-05***

(5.76e-06) (5.71e-06)

Dist. Praia -0.212***

(0.00839)

Dist. Capibaribe -0.161***

(0.00342)

Dist. Aeroporto 0.0695***

(0.00449)

Dist. Parques 0.00317

(0.0144)

Dist. ZEIS 0.158***

(0.00874)

Dist. Metrô -0.0985***

(0.00393)

Dist. Rodovias -0.0634***

(0.00579)

Dist. Avenidas -0.111***

(0.00612)

Constante 0.0965*** 0.735*** 261.4*** 262.2***

(0.00620) (0.0182) (22.38) (22.18)

Observações 81,171 81,171 81,171 81,171

Adj R² 0.044 0.078 0.128 0.183

Tabela 4 - Resultados da regressão de mínimos quadrados ordinários. A 

variável dependente é ln(FAR) dos lotes da cidade do Recife.

Erro padrão robusto em parênteses.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



4.2 Heterogeneidades urbanas, gradiente da FAR e evolução da intensidade do uso 

do solo urbano 

 

         Nesta subseção, são apresentadas estimativas pontuais para evolução do 

gradiente da relação entre a FAR e a distância ao CBD considerando explicitamente as 

heterogeneidades urbanas locais para diferentes décadas do período analisado. Ou seja, 

estas novas evidências não só representam estimativas específicas do gradiente para 

diferentes lotes, como também permitem indicar como variou no tempo tal gradiente. 

Como se perceberá, tais mudanças do gradiente são absolutamente consistentes com a 

evolução dos modais de transporte da cidade (principalmente com a introdução do 

motor a combustão) e com a expansão da renda ao longo tempo. 

 Emboras as evidências apresentadas na subseção anterior forneçam um quadro 

bastante amplo a respeito dos condicionantes da inetensidade de uso do solo urbano na 

Cidade do Recife, é possível garantir que todos os controles utilizados capturem as 

heterogeneidades espaciais da cidade. Assim, de forma semelhante ao McDonald e 

McMillen (2010) e Barr e Cohen (2014), no sentido de capturar efeitos das 

heterogeneidades locais sobre a influência do acesso ao CBD na intesidade construtiva 

do Recife, são apresentatadas, a seguir, estimativas para o gradiente da FAR obtidas a 

partir de Regressões Localmente Ponderadas (LWR). Especificamente, os gradientes 

para as variáveis explicativas são obtidos para cada observação como: 
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Onde    é um vetor de variáveis explicativas da onservação j  (DCBD, ano e área do 

lote),    é o valor do lugar.  da FAR desta observação e     é o peso atribuído ào lote j 

para a observação i.  O somatório é feito considerado todo o universo de lotes e      .  

Diferentemente, de Barr e Cohen (2014) que utilizam pesos geográficos, aqui são 

utilizados pelos locais a partir da distância dos lotes ao CBD. Tal pesos são obtidos a 

partir de um Kernel gaussiano como: 
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onde     é a diferença entre as distâncias ao CBD entre as contruções i e j.  Note-se, 

assim, que só é atribuídos pesos positivos a edificações pré-existente e que maiores 

pesos são atribuídos às observações com distâncias próximas ao CBD. Como anotado 

por McMillen (2010), os resultados não são sensivelmente modificados com mudança 

do Kernel, já a janela b determina a extensão dos pontos a ponderar. Utiliza-se aqui o 

critério de cross-validation a da minimização do Erro Quadrado Médio de Previsão 

(MCDONALD e MCMILLEN, 2010, BARH e COHEN, 2014). Para cada década, são 

também obtidos desvio-padões e intervalos de confiança para o gradiente médio através 

de bootstrap. 

 A estratégia gera uma significativa quantidade de estimativas (uma para cada 

lote em cada ano)
2
. A tabela 5, a seguir, apresenta um resumo das estimativas para as 

diferentes décadas. Há, ao menos, duas evidências importantes a destacar. Primeiro, 

nota-se que tanto a média como a mediana são todas negativas, independentemente do 

período considerado. Tal resultado, mais uma vez, está em consonância com o modelo 

                                                        
2
 As estimativas anuais para cada década podem ser disponibilizadas pelos autores. 



econômico tradicional da Economia Urbana. Segundo e não menos interessante, nota-se 

(para média e mediana, portanto para as medidas de tendência centrais da distribuição) 

uma redução ao longo do tempo do gradiente da FAR em relação à distância ao CBD, o 

que sugere uma perda relativa de importância do acesso ao CBD pelos agentes.  

 
Tabela 5 – Estatísticas decritivas para os coeficientes estimados para o Gradiente da 

FAR em relação à distância ao CBD da Regerssão Localmente Podenderada (RLP) 

Períodos Média Desvio-

padão 

Mediana Mínimo Máximo Obser. 

Até 1930s -0,289 0,193 -0,347 -0,558 0,024 7.376 

Até 1940s -0,216 0,113 -0,302 -0,613 0,023 14.623 

Até 1950s -0,138 0,209 -0,055 -0,638 0,084 21.974 

Até 1960s -0,115 0,176 -0,032 -0,600 0,045 28.664 

Até 1970s -0,112 0,107 -0,030 -4,267 0,418 37.082 

Até 1980s -0,088 0,092 -0,015 -3,807 0,557 60.990 

Até 1990s -0,087 0,084 -0,020 -4,754 1,078 76.137 

Até 2000s   -0,039 0,082 -0,007 -0,368 1,107 80.412 

Até 2010s -0,043 0,080 -0,012 -0,336 1,015 88.607 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na verdade, tal tendência, mais evidente na Figura 5, a seguir,  é perfeitamente 

consistente com as dinâmicas dos fatores tradicionalmente associados à modificação do 

gradiente observados na Cidade do Recife ao longo do tempo. Mais especificamente, 

note-se que dos anos 1930s até os dias atuais a Cidade do Recife (como demais grandes 

centros brasileiros) passou por mudanças absolutamente relevantes no que diz respeito a 

parâmetros que caracterizam as cidades e suas estruturas a partir dos efeitos que 

exercem na disposição de troca de acesso por espaço pelas famílias e, assim, no 

gradiente da FAR  em relação à distância ao CBD. Neste sentido, destacam-se, por um 

lado, o crescimento da renda familiar da cidade e a introdução de modais mais eficientes 

para deslocamentos urbanos (como a introdução do veículo a combustão a partir, 

pincipalmente, dos anos 1950s) que tendem tornar a troca de acesso por espaço mais 

fácil. Tais influências tendem a valorizar lotes periféricos relativamente ao lotes centrais 

tornando a inclinação negativa da relação FAR menos acentuada. 

 

 
Figura 5 – Gradiente da relação FAR e distância ao CBD – Valores são a média para 

década das estimativas obtidas pela Regressão Localmente Ponderada.  Pontilhados 

representa limites do intervalo de confiança obtidos por bootstrap. 



 

Finalmente, com o objetivo de capturar a evolução da relação entre a intensidade 

construtiva da cidade e o acesso ao seu principal polo de emprego (distância ao CBD), 

são apresentadas, a seguir, estimativas para o valor médio ajustado da FAR para 

diferentes pontos no tempo em diferentes décadas (Figuras 6 e 7). Como já observado 

acima, as mudanças ocorridas na cidade tendem a valorizar lotes periféricos 

relativamente aos lotes centrais tornando a inclinação negativa da relação FAR menos 

acentuada. Por outro lado, em conjunto com a elevação da renda, a expansão 

populacional, ao elevar a demanda por espaço e aumentar seu valor nas diferentes 

localizações, atua para expandir a fronteira urbanizada da cidade (FUJITA, 1989; 

PAULSEN, 2012).  

As Figuras 6 e 7 foram obtidas a partir de uma regressão localmente ponderada 

usando um polinômio quadrático (valores representam média), representando assim os 

valores suavizados com bandas de confiança.  

 
 

Figura 6 – Logaritmo Natural da FAR da Cidade do Recife e distância ao CBD – 

situação atual. Ajuste a partir  de polinômio quadrático não paramétrico. 

 

 Outro ponto interessante de se notar é a comparação do logaritmo natural 

considerando diferentes décadas. Na Figura 7, além de evidenciar a expansão da 

fronteira urbanizada da cidade, observa-se como a verticalização ocorreu de maneira 

acentuada. Os resultados obtidos da situação atual prevalece a partir de 1,5 km em 

diante em relação ao centro tanto para os lotes incluídos até meados da década de 30 

quanto para os lotes incluídos até meados da década de 60. Nota-se que não há 

mudanças significativas até essa distância mencionada (1,5 km), justamente por incluir 

o centro antigo da cidade.  

Por fim, há um movimento claro da verticalização ao longo do tempo e que este 

movimento consiste com a contínua valorização de localidades mais distantes. Além do 

mais, a expansão da fronteira urbana da cidade é consistente com o aumento 

populacional, da renda e da introdução de modais mais eficientes (sobretudo carro). 



 
Figura 7 – Evolução do Logaritmo Natural da FAR da Cidade do Recife e distância ao 

CBD. Ajuste a partir  de polinômio quadrático não paramétrico. 

 

5. Conclusões 

 

Este artigo explora um componente menos comumente investigado da estrutura 

espacial urbana – Floor-Area-Ratio (FAR), que é uma medida da razão capital-terra. 

Em particular, o objetivo principal é investigar o gradiente FAR no tempo e no espaço. 

O foco é na cidade do Recife no período de 1874 a 2019, incorporando praticamente 

todos os lotes urbanos existentes na cidade - cerca de 81.171 estruturas concluídas nos 

últimos 140 anos. Ao controlar pelo ano de construção das estruturas, torna-se capaz de 

determinar o gradiente FAR ao longo do tempo, com pouca preocupação com possíveis 

efeitos vintage. 

Estima-se o gradiente FAR por mínimos quadrados ordinários (MQO) e 

regressões localmente ponderadas localmente (RLPs). Nos referidos resultados acerca 

do MQO, observa-se que o gradiente da FAR em relação à distância ao CBD e às 

amenidades possuem uma absoluta sintonia com a teoria, resultando em um achado 

inédito para literatura brasileira. Além do mais, a dinâmica do gradiente da FAR em 

relação à distância ao CBD é consistente com a dinâmica populacional, da renda e com 

o efeito de novos modais, valorizando lotes mais distantes.  

No que se refere as RLPs, fica claro que esse método possui mais capacidade em 

capturar as alterações no gradiente ao longo do tempo, em comparação com o MQO. 

Em particular, evidencia-se que o gradiente se acentuou no início do século XX e 

começou a se achatar em meados da década de 1950, porém, na última década, há certa 

estabilidade do gradiente, o que também é consistente com a piora das condições de 

mobilidade urbana das cidades brasileiras. 

Por fim, é possível observar a expansão da fronteira urbanizada da cidade para 

diferentes períodos do tempo, evidenciando uma expansão de aproximadamente 4,5 km 

entre meados da década de 30 até a situação atual. Além do mais, pode-se observar 

como a verticalização ocorreu de maneira acentuada a partir de 1,5 km do CBD entre os 

períodos da década de 30, 60 e situação atual. Para trabalhos futuros, pode-se investigar 

o efeito do tamanho da área do lote no decorrer da cidade usando as RLPs, como 

também investigar se a cidade do Recife possui ou não sub-centros de emprego. 
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