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NOTA DO ORGANIZADOR

Dedicada ao tema Cidade, esta edição do Boletim Regional Urbano e Ambiental (BRU) se 
propõe a discutir a questão urbana, o processo de formação da cidade, os aspectos conceituais 
e legais da política urbana e sua relação com o mercado imobiliário. O tema aqui desenvolvido 
é fruto das discussões desenvolvidas no âmbito da Diretoria de Estudos Regionais e Políticas 
Urbanas e Ambientais (Dirur), cujos pesquisadores, em conjunto com os autores convidados, 
trazem ao debate o papel do mercado imobiliário na construção da cidade contemporânea, 
sendo necessário compreender os aspectos teóricos, técnicos e políticos que contemplam a 
relação entre o mercado e a cidade. 

Podemos agrupar a série de artigos incluídos neste número em quatro grandes conjuntos. 
Tratando de aspectos conceituais da economia urbana e de modelos hedônicos, Furtado dá 
início à discussão do BRU, realizando uma análise empírica do mercado de aluguéis. Em 
seguida, Nadalin e Furtado desenvolvem artigo que trata da indexação dos preços para imó-
veis, destacando algumas metodologias existentes e a necessidade, bem como a dificuldade, 
para sua implantação no Brasil. O artigo de Rêgo propõe a criação de um índice de aluguéis 
para as regiões metropolitanas (RMs) do Brasil, desenvolvido a partir de modelos hedônicos.

Vieira Filho e Alex da Guia abordam a questão da requalificação urbana de centros 
históricos, destacando a vitalidade de usos e do potencial de reconversão desses espaços. 
Ainda nesta linha, Martins analisa a valorização imobiliária em antigos bairros industriais 
da Europa, onde ocorreram grandes intervenções urbanas. Balbim e Campagner analisam 
o potencial de transformação urbana da aplicação do instrumento urbanístico Operações 
Urbanas no município de São Paulo. Krauser realiza uma análise do Programa Minha Casa 
Minha Vida para os municípios de pequeno porte a partir de uma revisão do quadro insti-
tucional e da provisão habitacional dessa tipologia de municípios no país. 

Nadalin e Balbim analisam os padrões espaciais da vacância residencial nas RMs no 
Brasil, a partir de uma revisão acerca do tema e realizam uma discussão dos efeitos desta taxa 
em políticas públicas. Moraes e Cruz, em seu artigo, tratam da escolha das condições de 
ocupação da moradia dos indivíduos, realizam uma breve revisão bibliográfica sobre a escolha 
das condições de ocupação de moradias (Tenure Choice) e analisam o caso brasileiro. Furtado 
desenvolve uma análise das características do domicílio brasileiro a partir dos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), com destaque para o mercado de aluguéis no 
Brasil. Por fim, Morais e Rêgo estudam os determinantes socioeconômicos mais relevantes da 
coabitação familiar e da formação de novos domicílios nas áreas urbanas brasileiras, verificando 
em que medida tais decisões estão relacionadas com as condições do mercado habitacional. 

Erba discute a necessidade de se realizar um cadastro territorial multifinalitário e seu 
papel nas políticas de solo urbano e no financiamento urbano, com destaque para a identi-
ficação e a recuperação das mais-valias urbanas. Carvalho Junior discute as metodologias de 
avaliação de imóveis empregadas nos municípios de Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e 
Rio de janeiro a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema. 
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Lima Neto  realiza uma revisão bibliográfica sobre o tema e avalia o impacto no valor 
do solo resultante da implantação do sistema metroviário no Distrito Federal. Por sua vez, 
Vianna aborda o impacto no valor do solo da porção leste do território do Distrito Federal 
decorrente de investimentos em infraestrutura viária e da tipologia habitacional de condo-
mínios fechados. 
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