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A dinâmica espacial do mercado imobiliário de compra e venda 

no Centro Histórico do Recife (2001-2017)1 

Relações entre padrões de ocupação, funcionalidades, normativas 

urbanísticas e preços.  

INTRODUZINDO O DEBATE 

É recente o interesse da academia em desvendar as implicações de 
políticas de reabilitação de centros históricos brasileiros nos seus respectivos 
mercados imobiliários. Notadamente a partir da década de 1990, tais experiências 
foram analisadas, sobretudo, sob a ótica de inserção de cidades brasileiras na 
economia globalizada. Afinal, ocorreram mudanças nas suas respectivas 
dinâmicas socioespaciais, tornando-os objeto de estudos que buscavam/buscam 
desvendar transformações relacionadas a processos de esvaziamento, de 
gentrificação e de direito à habitação nestes espaços. A pesquisa Mercado 
Imobiliário em Centros Históricos das Cidades Brasileiras (MICH), em andamento 
desde 2012 – no âmbito do Grupo de Estudo sobre o Mercado Fundiário e 
Imobiliário (Gemfi/UFPE) – tem o mérito de examinar as aludidas implicações2. A 
pesquisa MICH tem se destacado ao promover estudos que vêm desvendando as 
características desse mercado no cotejo, inclusive, do mercado imobiliário de 
unidades habitacionais novas no seu entorno. 

No caso do Centro Histórico do Recife (CHR), Lacerda e Anjos (2015), ao 
investigarem como os movimentos de reativação de algumas áreas em detrimento 
de outras, observaram que esses movimentos respondiam às políticas de 
reabilitação, traduzidas notadamente em investimentos na recuperação/dotação 
de infraestruturas e na oferta de incentivos fiscais. Esta primeira aproximação feita 
pelas autoras identificava uma divisão do território do CHR em quatro 
submercados correspondentes, grosso modo, aos bairros que o abrigam (Recife, 
Santo Antônio, São José e Boa vista), ou seja, esses submercados eram 
circunscritos, em grande parte, aos limites estabelecidos pelas fronteiras desses 
bairros. Elas, até então, não reconheciam diferentes dinâmicas imobiliárias que 
aconteciam em cada um desses bairros.  

Lacerda e Abramo (2020), por sua vez – ao elaborarem um esquema 
interpretativo do funcionamento do mercado imobiliário de locação destinado às 
atividades terciárias no CHR – reconheceram seis submercados que não se 
restringiam aos limites colocados pelas divisões territoriais dos bairros. Tais 

 
1 Este artigo foi desenvolvido com apoio da Fundação Amparo à Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco (FACEPE) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES).  

2 A pesquisa contempla estudos sobre os centros históricos do Recife, Belém, São Luís, João 

Pessoa e Campina Grande e envolve as Universidades Federais de Pernambuco, Campina 
Grande e Paraíba, a Estadual do Maranhão e a Universidade da Amazônia. 



2 
 

submercados funcionam a partir a partir de normas específicas, dependentes das 
singularidades de cada um deles, a exemplo dos seus respectivos padrões de 
ocupação e funcionalidades, com implicações nos preços praticados no mercado 
imobiliário. 

Os trabalhos até aqui citados buscaram compreender essas dinâmicas no 
CHR, utilizando-se, entre outros, do conceito da Divisão Econômica e Social do 
Espaço (DESE)3 (LIPIETZ, 1974). Esta divisão tem como elemento regulador, 
segundo Lipietz, os tributos (rendas) fundiárias. Estes tributos, de acordo com o 
autor, podem ser categorizados em dois tipos: Os tributos endógenos, 
relacionados ao quanto é possível investir em cada um dos terrenos, fator 
estabelecido pelas legislações urbanísticas. No caso de centros históricos, as 
normativas, em geral, são rígidas, o que confere um elevado nível de 
inelasticidade da oferta de espaços construídos, quando comparado a muitas 
outras áreas das cidades que os abrigam. Os tributos exógenos referem-se à 
inserção do terreno na DESE desses centros (áreas de comércio e de habitação 
popular, por exemplo). 

Cabe esclarecer que o Gemfi, diante da não delimitação institucional do 
CHR, considerou que ele é formado pelos Setores de Preservação Rigorosas 
(SPR) das Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico (ZEPH), 
constantes no Plano Diretor da Cidade do Recife de 2008 (RECIFE, 2008). Essas 
Zonas são contornadas por Setores de Preservação Ambiental (SPA). Ao não 
incluir as SPA, as análises feitas, até então, desconsideravam os tributos 
endógenos relacionados a diferentes normativas urbanísticas que incidem nas 
SPA, com implicações nos seis submercados imobiliários identificados.  

Diante disso, o presente ensaio se propõe a analisar o mercado imobiliário 
de compra e venda de imóveis no CHR, considerando o entorno dos Setores de 
Preservação Rigorosa, formado pelos Setores de Preservação Ambiental, para 
evidenciar como as normativas urbanísticas incidentes nesses últimos delineiam 
outros submercados (além dos seis identificados), impactando nas diferentes 
dinâmicas imobiliárias desse centro. 

Para atingir o objetivo formulado, o presente texto se divide em três partes. 
A primeira traça um panorama histórico sobre as transformações espaciais e as 
dinâmicas de uso no CHR. A segunda delineia as fronteiras dos demais 
submercados imobiliários – afora os reconhecidos por Lacerda e Abramo (2020) –, 
identificados também a partir do desenvolvimento de uma leitura urbana dos 
padrões de ocupação e dos usos. A terceira apresenta a análise dos dados sobre 
compra e venda de imóveis constantes no cadastro do Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI), no confronto com os submercados delineados. 

MORTE E VIDA DE UM CENTRO HISTÓRICO INSTITUCIONALMENTE 
INEXISTENTE  

 
3 Em linhas gerais ao relacionar a divisão social do trabalho com a divisão dos territórios, Lipietz 

entende que a DESE seria o resultado da implicação de fatores políticos, econômicos e ideológicos 
na divisão do espaço urbano, sendo este conceito a união da Divisão técnico econômica do 
espaço (DTE) com o entendimento sobre a divisão social do espaço (DSE). 
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O início no processo de ocupação da cidade do Recife data do século XVI. 
Surgiu a partir de um porto – situado em um istmo (posteriormente uma ilha) – que 
conectava Olinda a Recife. Desenvolveu-se, sobretudo, após o período da 
ocupação holandesa (de 1630 a 1654) em um movimento que partiu dos arrecifes 
de corais, no Oceano Atlântico, em direção ao continente. A ilha corresponde ao 
bairro do Recife, “berço” da cidade homônima. O bairro apresenta hoje um tecido 
urbano que mescla diversos tempos arquitetônicos, com a predominância de 
edifícios ecléticos, resultantes das intervenções nele ocorridas entre 1909 e 1915, 
inspiradas nas obras de modernização da Paris Haussmanniana.  

A partir dos anos 1930, o bairro conheceu um processo de degradação à 
conta do deslocamento de várias de suas atividades econômicas para o bairro de 
Santo Antônio. Nele permaneceram o comércio atacadista, serviços financeiros e 
atividades exportadoras. Ademais, o porto foi ampliado e com ele os cabarés, 
boates e prostíbulos. Consoante Zancheti e Lacerda (2000), foi sendo criado um 
círculo vicioso entre a desvalorização imobiliária e a expansão da área de 
armazenamento.  

Seguindo o caminho em direção ao continente, surgiram os bairros de 
Santo Antônio e São José, cujo início da ocupação também remonta ao período 
holandês. Os dois bairros apresentam dinâmicas territoriais distintas. Em Santo 
Antônio, parte do tecido colonial e eclético ainda permanece. Contudo chama a 
atenção nesta porção territorial as transformações ocorridas durante a primeira 
metade do século XX. O plano urbanístico para a modernização da avenida 
Guararapes foi responsável pela criação de um eixo com edificações verticais de 
uso misto do tipo galeria, que abriga inúmeras paradas de ônibus, o que contribuiu 
para que se tornasse uma centralidade urbana do Recife durante este período.   

O bairro de São José, onde se localiza o importante mercado homônimo, o 
uso comercial se desenvolveu de forma mais acentuada na segunda metade do 
século XX. Exibe um tecido urbano composto de becos e ruas estreitas, cujas 
características urbanísticas remetem ao período colonial português. Neste 
território, destaca-se, como principal alteração, a abertura da avenida Dantas 
Barreto, também na segunda metade do aludido século. Esta intervenção foi 
responsável pela fragmentação dos bairros de São José e Santo Antônio ao 
“cortá-los” com uma avenida de seis faixas de rolamento e largo canteiro central. 

Os três bairros até aqui citados vivenciaram a partir dos anos 1970 um 
intenso processo de esvaziamento, relacionado à diminuição do uso habitacional, 
dando lugar a atividades terciárias. Esta situação foi explicitada por Silva (2018) 
ao afirmar que tal esvaziamento, presente em outros centros históricos, relaciona-
se à criação da ideologia da casa própria estimulada pelo Banco Nacional de 
Habitação (BNH), em 1964. Este, ao impulsionar o financiamento habitacional, fez 
com que ocorresse o aumento da procura por imóveis novos que, em sua maioria, 
estavam localizados fora da região central das cidades que os abrigam (Silva, 
2018, p. 31). 

Nos anos 1990, a crise fiscal, o processo de descentralização político 
administrativo brasileiro e a inserção do país no mundo globalizado impulsionaram 
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estratégias urbanas de desenvolvimento, calcada na competividade entre as 
cidades, para atrair investimentos produtivos. Os atributos culturais, históricos e 
ambientais passaram a ser os mais privilegiados predicados territoriais capazes de 
atrair empresas. Não sem razão, os centros históricos, reconhecidos como 
detentores de qualidade urbanística, arquitetônica e ambiental, surgiram como 
vitais na construção de políticas locais de desenvolvimento. 

Foram esses atributos que incitaram o Governo do Estado de Pernambuco, 
no início da década de 90, a apostar no incremento das atividades turísticas no 
bairro do Recife. Para tanto, foi elaborado o Plano de Revitalização do Bairro do 
Recife (PRBR)4. A ideia era transformar o bairro em um centro nacional e 
internacional de serviços relacionados à cultura e ao lazer. Durante o processo de 
elaboração, o PRBR passou a contar com a parceria da Prefeitura do Recife. No 
final dos anos 1990, o Plano foi abandonado para dar passagem ao Projeto Porto 
Digital (PPD), criado em 2000, com o intuito de atrair empresas do setor de 
tecnologia da informação (TIC) e, posteriormente de economia criativa (EC) e ao 
mesmo tempo promover a sua revitalização. Para tanto, foram realizados 
investimentos em melhoria/dotação de infraestruturas e, a partir de 2006, foi 
concedida isenção de 60% do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS). 

No início dos anos 2000, o bairro de Santo Antônio, mais especificamente o 
entorno da avenida Guararapes, exibia parte do seu estoque construtivo 
abandonado. A partir de então passou por um processo de “redescobrimento” por 
parte do setor educacional. Lucena (2016) aponta como principal fator que 
culminou nessa "redescoberta", o fortalecimento de políticas públicas federais na 
área da educação, por meio de programas como o Prouni, o FIES e o Pronatec.  

O bairro de São José conheceu, notadamente após os anos 1980, a 
descentralização das atividades comerciais – voltadas para públicos de média e 
alta renda – que passaram a se distribuir por outros bairros do Recife e em outras 
áreas da região metropolitana da cidade (ARAÚJO, 2014). Nele permaneceu e se 
desenvolveu ainda mais o comércio tradicional popular. 

O bairro da Boa Vista preserva um uso cada vez mais raro no CHR: o 
habitacional. Este uso consolidou-se sobretudo nos séculos XIX e XX, devido, 
notadamente, ao forte processo de imigração, em sua maioria, de judeus. As 
habitações situadas no Setor de Preservação Rigorosa vêm sendo ameaçadas 
pela obsolescência imobiliária. Essa dinâmica se conforma pela produção de 
novos tipos de habitações no entorno dessa área (BERNARDINO, 2011) e pela 
pressão das atividades terciárias sobre parte das residências com o intuito de 
transformá-las em espaços de comércio e serviço.  

Portanto, são diversos os movimentos de esvaziamento e redescobrimento 
do CHR que podem ser observados nos mais de quatro séculos de história. 
Devido a isto, a centralidade histórica recifense apresenta grande sobreposição de 
camadas temporais que se refletem em seu estoque edificado e traçado urbano. 

 
4 O PRBR surgiu como parte do Programa Integrado de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR), gerenciado pelo Banco do Nordeste, com recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) (ZANCHETI & LACERDA, 2000). 
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Contudo, mesmo que abraçado por legislações de preservação do patrimônio 
histórico nas esferas municipal e federal, como se verá mais adiante, nunca foi 
reconhecido como um centro histórico, de forma institucionalizada. 

REDESENHANDO AS FRONTEIRAS DOS SUBMERCADOS IMOBILIÁRIOS 

Para a identificação dos submercados, incluindo os seis submercados 
anteriormente identificados por Lacerda e Abramo (2020), foram realizados os 
seguintes procedimentos: (i) a identificação das diferentes normativas urbanísticas 
vigentes; (ii) a leitura urbana para o reconhecimento dos padrões de ocupação; (iii) 
o mapeamento dos usos e (iv) a superposição dos padrões com o mapeamento 
dos usos.   

O CHR foi definido, para fins do presente estudo, a partir da união de Zonas 
Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural (ZEPH), que constam 
no Plano Diretor do Recife de 20085. Ela inclui as ZEPH 8 (Boa Vista), 9 (Bairro do 
Recife), 10 (Santo Antônio e São José) e 14 (Casa da Cultura/Estação Central). 
As ZEPH, como comentado, são divididas em Setor de Preservação Rigorosa 
(SPR) e Setor de Preservação Ambiental (SPA) (Figura 1). 

Figura 1. Legislação Urbanística no CHR. 

 

Fonte: Plano diretor do Recife, 2008. 

Elaboração: Antonio Neto, 2021. 

Os SPR são áreas com maior importância histórica e cultural e, por isso, de 
preservação rigorosa. Necessitam de maior controle quanto às ações de 
restauração, enquanto os SPA se referem às áreas de transição entre os SPR e 

 
5 O novo plano diretor da cidade do Recife foi aprovado em 2021, após a finalização deste estudo.  
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as áreas do seu entorno. Suas edificações podem ser demolidas e reconstruídas 
desde que preservem a visibilidade dos monumentos. 

Os SPA da ZEPH 8, localizada majoritariamente no bairro da Boa Vista, 
contam com um Plano Específico (Lei no. 18.046/2014). Todavia, as demais SPA 
não o possuem, o que permite que tais setores fiquem sujeitos a altos potenciais 
construtivos, sem limitação de gabarito. Eles são regidos pelos parâmetros 
urbanísticos mais permissivos, como se pode depreender do Quadro 1. Importante 
ressaltar, ainda, que o bairro do Recife é subordinado a uma normativa urbanística 
de preservação federal, estabelecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), em 2008. O polígono de tombamento do Iphan 
corresponde à porção sul da ilha do Bairro do Recife.  

Quadro 1. Síntese dos parâmetros urbanísticos do CHR 

Zona Gabarito Coeficiente De Utilização (µ) Outros Parâmetros 

SPR 
Análise especial 

para cada caso 
Análise especial para cada caso 

Não é permitido o remembramento 

de lotes. 

SPA - 

ZEPH 10 

Plano específico 

não publicado 
7 Plano específico não publicado 

SPA - 

ZEPH 8 
7 m – 35 m 7 

É permitido o remembramento de 

lotes - testada resultante de até 24 

m ou área total de 1.000 m². 

Fonte: Lei municipal n. 16.176/1996, lei municipal n. 17.511/2008 e lei municipal n. 18.046/2014, 

Prefeitura do Recife. 

Elaboração: os autores. 

A identificação dos padrões de ocupação inicia-se com o estudo das 
dimensões e formas do macro parcelamento urbano (quadras), do micro 
parcelamento urbano (lotes) e das tipologias edificadas. Reconhecer lotes, bem 
como as tipologias neles edificadas é caracterizar os “produtos” negociados no 
mercado imobiliário. Mais ainda: é possível espacializar as diversas práticas 
urbanizadoras e, consequentemente, os tempos vividos na área. Esse estudo 
ensina, também, sobre a importância cultural e político administrativa do CHR 
(tendo em vista a quantidade de imóveis de interesse cultural e de função 
institucional dispostos na área)6. 

Foram assinalados os equipamentos especiais (igrejas, mercados, portos, 
terminais marítimos e rodoviários, escolas, museus, espaços culturais e outros) e 
espaços públicos como praças e parques. A sua distribuição são indicadores de 
dinâmicas culturais, administrativas ou comerciais, por exemplo, fatores a serem 
considerados no estudo das dinâmicas do mercado imobiliário. 

Prossegue-se então com a síntese desses estudos, no intuito de indicar os 
padrões de ocupação desta área, o que permitiu uma primeira aproximação para o 
delineamento das fronteiras de possíveis submercados existentes no CHR. Foram, 

 
6 Todo o material foi desenvolvido e compartilhado com os autores, pela Diretoria de Preservação 

do Patrimônio Cultural do Recife (DPPC -Recife). 
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assim, identificados 15 padrões de ocupação (Figura 2), reveladores de diversos 
tempos, distintas normativas urbanísticas e, portanto, diferentes espacialidades.    

Figura 2. Mapa de síntese dos padrões de ocupação do CHR

 

Elaboração: os autores, 2020. 

Fonte: Gemfi/UFPE, 2020. Base cartográfica: Google Satélite, 2020. 

Para identificação dos usos das edificações do CHR, foram utilizados a 
base de dados do Cadastro Mercantil da Prefeitura do Recife (2017), bem como 
atualizações feitas através de visitas a campo. Tais dados, objeto de 
georreferenciamento, resultaram na Figura 3.  Evidenciou-se a diversidade de 
funcionalidades desse centro, porém com larga predominância do uso comercial 
(em vermelho). Esta informação é indicativa de um movimento de supressão do 
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uso habitacional (em amarelo). A aludida Figura ainda revela um reduto deste 
último uso localizado no bairro da Boa Vista, testemunha da resistência à 
transformação das residências em espaços comerciais e/ou de serviços. 

Figura 3. Mapa de usos do CHR 

 

Elaboração: os autores, 2020. 

Fonte: Cadastro Mercantil da Prefeitura do Recife (2017) e Gemfi/UFPE. Imagem de base: Google 

Satélite. 

A Figura 3 também permite visualizar a forte presença do uso de serviços, 
com destaque aos relacionados às empresas “embarcadas” no Porto Digital, 
notadamente na porção sul do Bairro do Recife. Além disso, destaca-se o uso 
educacional no entorno da Avenida Guararapes (bairro de Santo Antônio) que, a 
priori, poderia ter sido classificado como serviço, mas, por apresentar uma 
relevante concentração, foi estudado e classificado separadamente.  

A superposição das Figuras 1 (legislações urbanísticas no CHR), 2 
(padrões de ocupação) e 3 (usos) foi possível delimitar as fronteiras dos 
submercados imobiliários no Centro Histórico do Recife (Figura 4). Cada 
submercado guarda características específicas e adentra os limites dos bairros –
como se pode visualizar por meio da mesma Figura 4 – em decorrência da estreita 
relação entre padrões de ocupação e funcionalidades predominantes. 
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Figura 4. Submercados imobiliários do CHR 

 

Elaboração: Antonio Neto, 2020.  

Base cartográfica: Google Earth Pro, 2020. 

Cabe destacar, inicialmente, que foram confirmados os seis submercados 
identificados por Lacerda e Abramo (2020), quais sejam: Recife, Santo Antônio-
Guararapes, Santo Antônio-Diario, São José, Imperatriz-Rua Nova e Boa Vista 
(Santa Cruz). Eles circunscrevem-se nos Setores de Preservação Rigorosa (SPR), 
considerados por esses autores como delimitadores do CHR.7 Mas, para fins 
deste estudo, este centro foi, como anunciado, ampliado.  Passando, então, a 
incluir os Setores de Preservação Ambiental, o que resultou em mais 4 
submercados nomeados como: Santa Rita, Rua da Palma, José Mariano e José 
de Alencar.  

O submercado Recife situa-se na parte sul da ilha, sendo delimitado pelo 
polígono de tombamento do Iphan. O padrão de ocupação predominante são os 
lotes retangulares pequenos (150 m² a 600 m²) com sobrados e edificações 
ecléticas de até 6 pavimentos, muitos deles ocupados, como ressaltado, por 
empresas “atracadas” no Porto Digital.  

 Santo Antônio-Guararapes conforma-se predominantemente por lotes 
trapezoidais/irregulares médios (800 m² a 1.600 m²), com edifícios do tipo galeria 
com até 8 pavimentos reveladores das práticas urbanizadoras modernistas 
vivenciadas pela cidade do Recife. Desde o início dos anos 2000, parte das suas 
edificações abandonadas foram recuperadas e passaram a ser utilizadas para o 
uso educacional. 

 
7 Concordando com esses autores, não foi considerada como submercado a área reconhecida pela 
predominância de edificações institucionais. do CHR. 
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O submercado Santo Antônio-Diario é caracterizado pelos sobrados de até 
3 pavimentos em lotes retangulares pequenos (150 m² a 600 m²) e alongados sem 
recuos e pela presença do tradicional comércio e serviços. Por sua proximidade 
em relação ao bairro do Recife (separado apenas por uma ponte) foi 
institucionalizado, desde 2015, como área de expansão das atividades do Porto 
Digital e, portanto, podendo as empresas nele localizadas usufruírem dos 
incentivos fiscais, assunto a ser retomado mais adiante.   

O submercado São José foi delimitado a partir do que é reconhecido pelo 
recifense como o “vuco-vuco” ou, de forma curiosa, como “cidade”. Nele o 
comércio popular se desenvolveu de maneira pulsante e se destaca, até os dias 
de hoje, por sua importância econômica no cenário regional. Seu padrão de 
ocupação é formado por lotes retangulares alongados muito pequenos/pequenos 
(50 m² a 200 m²) com edificações sem recuos construídas ou modificadas para 
receber comércio/serviço de até 3 pavimentos. Suas edificações abrigam os mais 
variados tipos de comércio que, muitas vezes, se “derramam” pelas ruas, 
conformando uma singular espacialidade.  

Circunvizinhos a este submercado, encontram-se os submercados Santo 
Antônio-Rua da Palma e Santa Rita. O primeiro, apresenta tipologia semelhante à 
encontrada em São José, assentada em lotes com maiores dimensões (200 m² 
até 700 m²). É também caracterizado pela presença do comércio popular, com 
fluxo de pessoas menos intenso quando comparado ao de São José. O segundo é 
identificado pela predominância de galpões (em lotes de 100 m² até 500 m²) que 
marcam uma outra dinâmica imobiliária, remanescente do antigo cais que nomeia 
este submercado.  Esses dois submercados, considerados distintos, encontram-se 
nos SPA. As suas normativas urbanísticas são mais permissivas do que as da 
SPR.  

O submercado Imperatriz-Rua Nova, conexão entre o bairro da Boa Vista e 
o de Santo Antônio (por meio da ponte da Boa Vista, ou Ponte de Ferro), exibe um 
padrão de ocupação caracterizado por lotes retangulares pequenos (200 m² a 800 
m²) e alongados, sem recuos, com sobrados de até 3 pavimentos e pelo uso 
comercial direcionado aos segmentos de baixa e média rendas.  

O da Boa Vista-José Mariano encontra-se integralmente no Setor de 
Preservação Ambiental do bairro da Boa Vista. Nele, a presença de galpões com 
uso comercial (250 m² a 1000 m²) é notória. Ademais, foram identificados lotes 
retangulares/trapezoidais médios (1000 m² a 4000 m²) com edificação de 5 a 10 
pavimentos, de uso habitacional. 

O uso habitacional concentra-se, no CHR, nos submercados Boa Vista-
Santa Cruz e Boa Vista-José de Alencar. O primeiro encontra-se no SPR. É 
caracterizado pelos seus lotes retangulares alongados muito pequenos/pequenos 
(50 m² a 200 m²) com casas históricas sem recuos de até 2 pavimentos. O 
segundo, o da Boa Vista-José de Alencar, distingue-se pela presença de 
empreendimentos imobiliários novos que surgiram no entorno imediato do SPR, 
dinâmica reveladora de um conflito socioespacial gerado pelas disputas entre 
antigas e novas formas de morar. Esta relação se dá, sobretudo, pelas diferentes 
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normativas neles atuantes. Em José de Alencar, a legislação permitiu/permite a 
construção de novas edificações verticais, substituindo os antigos casarões 
históricos soltos em lotes médios (250 m² a 1000 m²), padrão de ocupação 
predominante desta área. Não sem razão, foi identificado um lote quadrangular 
grande (4.000 m²) com edifício de mais de 20 pavimentos. 

O Quadro 2 esquematiza os padrões de ocupação predominantes em cada 
um dos submercados e suas respectivas funcionalidades, consoante a legislação 
vigente. 

Quadro 2. Padrões de ocupação e funcionalidade predominante por submercado 

Submercados Padrões de ocupação predominante 
Funcionalidades 

predominantes 

Setor de Preservação Rigorosa 

Recife 
Lotes retangulares pequenos (150 m² a 600 m²) com sobrados e edificações 

ecléticas de até 6 pavimentos 
Serviços (TI e EC) 

Santo Antônio-Diario 
Sobrados de até 3 pavimentos em lotes retangulares pequenos (150 m² a 

600 m²) e alongados sem recuos 
Comércio e serviços 

São José 

Lotes retangulares alongados muito pequenos/pequenos (50 m² a 200 m²) 

com edificações sem recuos construídas ou modificadas para receber 

comércio/serviço de até 3 pavimentos 

Comércio e Serviços 

Santo Antônio-Guararapes 
Lotes trapezoidais/irregulares médios (800 m² a 1.600 m²), com edifícios do 

tipo galeria com até 8 pavimentos 
Educacional 

Imperatriz-Rua Nova 
Lotes retangulares pequenos (200 m² a 800 m²) e alongados, sem recuos, 

com sobrados de até 3 pavimentos 
Comércio 

Boa vista-Santa Cruz 
Lotes retangulares alongados muito pequenos/pequenos (50 m² a 200 m²) 

com casas históricas sem recuos de até 2 pavimentos 
Habitacional 

Setor De Preservação Ambiental 

Santo Antônio-Rua da 

Palma 

Lotes retangulares alongados muito pequenos/pequenos (200 m² até 700 

m²) com edificações sem recuos construídas ou modificadas para receber 

comércio/serviço de até 3 pavimentos 

Comércio e serviço 

Santa Rita Galpões em lotes pequenos (100 m² até 500 m²) Comércio 

Boa vista-José Mariano Galpões em lotes médios (250 m² a 1000 m²) Comércio e serviço 

Boa vista-José de Alencar 
Lotes retangulares alongados médios (250 m² a 1000 m²) com casarões 

históricos soltos no lote  
Habitacional 

Elaboração: os autores, 2020. 

MERCADO IMOBILIÁRIO DE COMPRA E VENDA NO CHR (2001-2017)  

Seguindo os objetivos deste estudo, buscou-se, neste item, averiguar a 
relação dos submercados com as informações contidas no cadastro do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da Prefeitura do Recife, referente ao período 
de janeiro de 2001 a dezembro de 2017. Para tanto, foi necessário levantar e 
analisar a quantidade de transações por endereço, a natureza jurídica dos novos 



12 
 

proprietários (pessoas físicas/pessoas jurídicas) e os preços de compra e venda 
praticados no período estudado. 

Transações de compra e venda de endereços 

A partir dos dados da Tabela 2, verifica-se que no CHR 24,57% do total de 
endereços foram transacionadas em operações de compra e venda no período 
estudado, ou seja, quase ¼ dos endereços deste centro histórico foram 
negociados entre os anos de 2001 e 2017, o que revela uma significativa dinâmica 
imobiliária nesta área, durante esse período. Cabe esclarecer ao leitor que a 
quantidade de endereços transacionados é sempre inferior à quantidade de 
transações uma vez que muitos deles foram comercializados mais de uma vez. 

 
Tabela 1. Centro Histórico do Recife: quantidade de transações de compra e venda (2001-

2017) 

SUBMERCADOS 
QUANTIDADE DE 

ENDEREÇOS 
TRANSACIONADOS 

QUANTIDADE 
DE 

TRANSAÇÕES 

MÉDIA DE 
TRANSAÇÕES POR 

ENDEREÇO 

TOTAL DE 
ENDEREÇOS 

PERCENTUAL DE 
ENDEREÇOS 

TRANSACIONADOS 

Setor de preservação 
rigorosa 

1671 2308 1,38 7413 22,54% 

Recife 134 189 1,41 740 18,11% 

Santo Antônio-Diario 136 223 1,64 633 21,48% 

São josé 333 379 1,14 2152 15,47% 

Santo Antônio-Guararapes 544 817 1,50 1564 34,78% 

Imperatriz-Rua nova 308 412 1,34 1413 21,80% 

Boa vista-Santa Cruz 216 288 1,33 911 23,71% 

Setor de preservação 
ambiental 

1299 1761 1,36 4676 27,78% 

Santo Antônio-Rua da Palma 627 861 1,37 2626 23,88% 

Santa Rita 69 135 1,96 551 12,52% 

Boa vista-José Mariano 142 189 1,33 406 34,98% 

Boa vista-José de Alencar 342 423 1,24 1093 31,29% 

Total 2970 4069 1,37 12089 24,57% 

Elaboração: os autores, 2020. 

Fonte: Transações de Compra e Venda ITBI/PCR e Cadastro imobiliário/PCR 2018. 

A primeira observação diz respeito aos submercados com maior percentual 
de endereços transacionados no comparativo com o total de endereços (Tabela 
1). Santo Antônio-Guararapes chama a atenção pelo fato de 34,78% do total dos 
seus endereços terem sido negociados entre 2001 e 2017. Tal percentual 
posiciona-se acima da média dos Setores de Preservação Rigorosa (22,54%). 
Neste submercado, pequenas salas – localizadas em edifícios tipo galeria, muitos 
deles em condições precárias – foram transacionadas e anexadas, o que resultou 
em amplos espaços – para receber o uso educacional.   

Em contrapartida, o submercado São José, caracterizado pelas atividades 
comerciais de caráter popular, apresentou o menor percentual (15,47%) de 
endereços vendidos no comparativo com os comercializados nos demais 
submercados correspondentes aos setores de preservação rigorosa.  As 
transações de aluguel dominam a sua dinâmica imobiliária. Segundo Silva (2018), 
os imóveis ofertados para o aluguel são rapidamente negociados em decorrência 
do forte fluxos de pessoas. Daí, o baixo número de transações de compra e 
venda.  
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Nos Setores de Preservação Ambiental, o destaque cabe ao submercado 
Boa Vista-José de Alencar. Neste, 34,98% do total de endereços foi transacionado 
no período estudado. Diferente do que acontece no submercado Santo Antônio-
Guararapes, o grande número de transações neste submercado, no confronto com 
outros submercados dos SPA (27,78%), se deve à venda de unidades 
habitacionais novas, localizadas em edifícios verticalizados. Estas novas 
unidades, utilizando-se da prerrogativa de sua localização privilegiada no centro 
do Recife, foram majoritariamente construídas antes da aprovação do Plano 
Específico para o Setor de Preservação Ambiental da ZEPH-08 (RECIFE, 2014).  

É válido ressaltar o baixo dinamismo imobiliário em Santa Rita (SPA) 
(12,52%). Este desempenho reproduz, em certa medida, a realidade de São José, 
tendo em vista a sua proximidade física e estreita relação com o uso comercial. No 
entanto, o submercado de Santa Rita apresenta um elevado número de 
transações (135) no cotejo com o número de endereços negociados (69), ou seja, 
mesmo com um menor número de endereços vendidos houve, neste espaço, um 
grande número de transações. 

No tocante ao submercado do Recife, este apresentou um percentual 
(18,11%) de endereços transacionados em relação ao total endereços, abaixo da 
média no CHR. Como exposto, o aludido submercado foi o primeiro a receber 
incentivos fiscais concedidos às empresas abrigadas no Porto Digital, o que 
acendeu o interesse dos proprietários imobiliários em alugar seus endereços às 
empresas nele “atracadas”. Ademais, o elevado percentual de edificações sem 
uso nesta área (32,5%)8 provavelmente indica que os proprietários não os vendem 
na expectativa de que os seus preços venham a aumentar ainda mais com o 
passar do tempo.  

Os demais submercados apresentaram relevantes percentuais de 
endereços transacionados, o que dispensa a análise a respeito das quantidades 
de transações de compra e venda.  

Natureza jurídica dos adquirentes de endereços 

A natureza jurídica dos compradores de endereços comerciais e/ou 
serviços no CHR, entre 2001 e 2017, é reveladora de um dos componentes 
referentes ao seu perfil.  A maior parte dos proprietários adquirentes no CHR são 
pessoas físicas (PF). No que tange aos imóveis residenciais, as PF representam 
80,8% do total de compradores. No que concerne aos endereços comerciais, 
essas mesmas pessoas representam 74,4%. Entretanto, existem variações entre 
os submercados.  

Quanto às transações de imóveis comerciais, o submercado do Recife é o 
único, entre todos os demais do CHR, a possuir um número maior de adquirentes 
de natureza jurídica no confronto com os de natureza física (Tabela 3). Esta 
realidade relaciona-se notadamente às empresas abrigadas no parque 
tecnológico, atraídas sobretudo, como comentado, pelos incentivos fiscais. 

 
 

8 Lacerda e Abramo, 2020, p. 9.  
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Tabela 2. Natureza jurídica dos adquirentes de imóveis comerciais – ITBI (2001-2017) 

Submercado 
Pessoa física Pessoa física (asiática) Pessoa jurídica Total 

N % N % N % N 

Setor de preservação rigorosa 964 74,7 18 1,4 308 23,9 1290 

Recife 59 44,7 0 0,0 73 55,3 132 
Sto. Antônio–Diario 79 58,5 0 0,0 56 41,5 135 
São José 159 66,3 16 6,7 65 27,1 240 
Sto. Antônio-Guararapes 487 90,7 0 0,0 50 9,3 537 
Imperatriz-Rua Nova 144 69,9 2 1,0 60 29,1 206 

Boa Vista-Santa Cruz 36 92,3 0 0,0 3 7,7 39 

Setor de preservação ambiental 614 73,8 9 1,1 209 25,1 832 

Sto. Antônio-Rua Da Palma 449 71,6 2 0,3 176 28,1 627 
Santa Rita 45 72,6 6 9,7 11 17,7 62 
Boa Vista-José Mariano 74 80,4 1 1,1 17 18,5 92 

Boa Vista-José De Alencar 29 90,6 0 0,0 3 9,4 32 

Total 1578 74,4 27 1,3 517 24,4 2122 

Elaboração: os autores, 2020. 

Fonte: Transações de Compra e Venda ITBI/PCR, Portal de Finanças da Prefeitura do Recife. 

Os submercados de Santo Antônio-Guararapes e Santo Antônio-Diario 
(inseridos em 2015 como área de abrangência territorial do PPD) devem ser 
examinados separadamente. O primeiro apresentou um elevado número de novos 
proprietários de natureza física (90,7% dos novos proprietários). Embora a maior 
parte dos endereços tenha sido negociada para recepcionar atividades do setor 
educacional, as aquisições foram registradas em nome de pessoas físicas, 
proprietárias das empresas.  No submercado Santo Antônio-Diário, apenas 58,5% 
dos novos proprietários são de natureza física, apontando para uma realidade 
imobiliária que se aproxima do que vem acontecendo no submercado do Recife. 
Afinal, como registrado anteriormente, os submercados Santo Antônio-Diario e 
Recife possuem similaridades nos seus padrões de ocupação e estão 
geograficamente próximos um do outro.  

Ademais, é possível observar que, nos submercados com forte vocação 
comercial (São José e Imperatriz-Rua Nova), a presença de pessoas físicas 
enquanto compradores é marcante. Cabe destacar adquirentes de origem asiática 
sobretudo na porção sul do submercado de São José (16) e Santa Rita (6), região 
onde estes agentes também participam do mercado imobiliário de aluguel. 

Compradores de natureza física predominam nos quatro submercados 
situados fora do Setor de Preservação Ambiental. Esta realidade autoriza afirmar 
que as políticas públicas de incentivo às empresas – notadamente àquelas 
atuantes nos setores de TIC, EC e educacional – não têm sido desprezíveis para 
atraí-las para determinadas áreas do CHR. Nenhum dos submercados localizados 
nos SPA contam com estes incentivos.   

Como revelado, apenas os submercados Boa Vista-Santa Cruz e Boa Vista-
José de Alencar, (Tabela 3) apresentaram significativas transações de compra e 
venda de endereços habitacionais. Estes ostentam um número relativamente 
baixo de compradores de natureza jurídica (na Boa Vista-Santa Cruz apenas 1), 
no período estudado, característica comum no mercado imobiliário de habitação 
no CHR. 
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Tabela 3. Natureza jurídica dos adquirentes de imóveis habitacionais – ITBI (2001-2017) 

Submercados 
Pessoa Física Pessoa Física (Asiática) Pessoa Jurídica Total 

N % N % N % N 

Setor de preservação rigorosa 367 96,1 3 0,8 12 3,1 382 

Recife 2 100,0 0 0 0 0 2 

Santo Antônio–Diario 0 0,0 1 0 0 0 0 

São José 82 87,2 2 2,1 10 10,6 94 

Santo Antônio-Guararapes 7 100,0 0 0 0 0 7 

Imperatriz-Rua Nova 101 99,0 0 0 1 1,0 102 

Santa Cruz 175 99,4 0 0 1 0,6 176 

Setor De Preservação 

Ambiental 
614 73,8 9 1,1 209 25,1 832 

Santo Antônio - Rua da Palma 13 72,2 0 0 5 0 18 

Santa Rita 7 100,0 0 0 0 0 7 

Boa Vista-José Mariano 50 100,0 0 0 0 0 50 

Boa Vista-José de Alencar 302 97,4 0 0 8 0 310 

Total  981 80,8 12 1,9 221 18,2 1214 

Elaboração: os autores, 2020. 

Fonte: Transações de Compra e Venda ITBI/PCR, Portal de Finanças da Prefeitura do Recife. 

Preços praticados no mercado de compra e venda de endereços 

A análise sobre os preços praticados no mercado de compra e venda foi 
desenvolvida a partir da relação dos preços de avaliação dos imóveis contidos no 
ITBI-PCR (2001-2017) de acordo com os submercados identificados 
anteriormente. Os preços referenciados correspondem a média truncada a 20% 
destes. Isto permite que a avaliação seja realizada desconsiderando 10% dos 
maiores preços e 10% dos menores, tornando assim a amostra mais homogênea. 
Todos os valores foram atualizados para dezembro de 2019, a partir do Índice 
Geral de Preços do Mercado IGP-M/FGV, por meio da plataforma “Calculadora do 
Cidadão”, do Banco Central do Brasil. 

O submercado São José destaca-se ao exibir a mais alta média do preço 
do metro quadrado comercial (R$ 2.358,72), no comparativo com outros 
submercados. Tal média deve-se ao fato deste submercado corresponder a 
principal área de comércio popular do Recife, com forte disputa por espaços 
construídos comerciais, mesmo antes da década de 2000. Não sem razão, em 
2001, questão a ser retomada, os preços neles praticados já eram elevados. O 
relevante fluxo de pessoas na área, aspecto fundamental para as atividades 
comerciais, responde por essa relativa alta média dos preços. Outro fator, 
associado a este, são os valores simbólicos desse lugar, decorrentes do 
imaginário social e das práticas culturais apontadas por Lacerda e Abramo (2020) 
e com implicações na formação dos preços imobiliários.  
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Tabela 4. Centro Histórico do Recife: preços médios por metro quadrado de unidades 

comerciais – ITBI (2001-2018) 

Submercados 
Preço máximo 

(R$/m²) 

Preço 

mínimo 

(R$/m²) 

Preço médio 

(R$/m²) 

Média 

truncada* do 

(R$/m²) 

Desvio 

padrão 

(R$/m²) 

Coeficiente de 

variação da 

amostra 

Amostra 

Setor de Preservação Rigorosa 

Recife 32.587,63 61,95 2.661,19 1.796,10 4.155,33 156% 156 

Santo Antônio-Diario 10.193,95 147,13 1.553,84 1.364,09 1.144,58 74% 221 

São José  31.434,80 241,08 3.071,58 2.358,72 3.551,94 116% 277 

Santo Antônio– Guararapes 440.786,47 200,84 2.397,07 1.511,45 16.282,63 679% 781 

Imperatriz-Rua Nova  12.925,41 369,27 2.071,06 1.723,25 1.732,92 84% 270 

Boa Vista-Santa Cruz 4.992,47 449,34 1.628,07 1.432,50 1.099,92 68% 52 

Setor de Preservação Ambiental 

Santo Antônio-Rua Da 

Palma 
411.626,71 73,10 2.259,38 1.443,03 14.617,21 

647% 797 

Santa Rita 34.150,53 15,59 2.373,82 1.476,96 4.418,72 186% 95 

Boa Vista-José Mariano  6.227,63 324,44 2.074,33 1.892,05 1.237,45 60% 115 

Boa Vista-José De Alencar  15.844,39 594,96 2.630,82 2.258,38 2.382,17 91% 42 

Elaboração: Antonio Neto, 2020. 

Fonte: Transações de Compra e Venda ITBI/PCR. 

O submercado do Recife destaca-se, consoante a Tabela 4, como o 
segundo maior preço médio por metro quadrado do seu patrimônio de uso 
comercial (R$ 1.796,10). Apresenta-se inferior à média de São José, no período 
considerado, porque no início do seu processo de revitalização as edificações 
estavam deterioradas e, portanto, foram vendidas a baixos preços, como se verá 
mais adiante. A dinâmica deste submercado, assim como dos submercado Santo 
Antônio-Guararapes e Santo Antônio-Diario, relaciona-se com o Porto Digital. Os 
preços neles praticados testemunham, notadamente, a ampliação da abrangência 
territorial deste projeto ao contemplar a totalidade do bairro de Santo Antônio. 
Mais adiante, serão examinadas as suas respectivas evoluções.  

Quanto ao preço médio do metro quadrado no submercado Imperatriz-Rua 
Nova (R$ 1.723,25) – área cujo comércio médio/popular ainda se faz presente – 
testemunha, um processo de esvaziamento relacionado à descentralização, nas 
últimas décadas, das atividades comerciais voltadas para os segmentos sociais de 
média renda do Recife (Araújo, 2014).  

Nos submercados Santa Rita (R$ 1.476,96) e Santo Antônio-Rua da Palma 
($1.443,03), localizados no SPA, o preço médio foi menor no confronto com São 
José. Estes submercados, como visto, margeiam a região conhecida como “vuco-
vuco” e tais preços revelam, que neles fatores relacionados à parâmetros 
urbanísticos mais flexíveis não se fazem relevantes na composição dos seus 
respectivos preços. 

No Bairro da Boa Vista, destaca-se o submercado Boa Vista-José Mariano 
(R$ 2.152,70), situado na SPA da ZEPH 08. Nele, o comércio se desenvolve às 
margens do submercado Imperatriz-Rua Nova à conta inclusive, da presença de 
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galpões.  Para entender este relativo alto preço médio, cabe considerar que neste 
bairro as dinâmicas espaciais da cidade “não histórica” margeiam e pressionam o 
perímetro desta zona de preservação, conformando um cenário de disputas 
territoriais. Cabe destacar que este bairro é dividido em 3 zonas distintas pelo 
Plano Diretor do Recife de 2008, sujeitos portanto a parâmetros urbanísticos 
diferenciados.  Naquelas em que os parâmetros são mais generosos, é evidente o 
interesse do setor imobiliário. 

No que se refere aos preços médios de venda de unidades habitacionais 
(Tabela 5), verifica-se o contraste entre os praticados nos submercado Boa Vista-
José de Alencar (R$ 2.802,78 por m²) e Boa Vista-Santa Cruz (R$ 1.409,52 por 
m²). Como anotado, esses submercados são vizinhos e suas relações constituem 
um cenário de disputas urbanas. A valorização das novas tipologias habitacionais 
no submercado José de Alencar, em detrimento das antigas moradias no de Santa 
Cruz, revelam, mais uma vez, a pressão exercida pelo setor imobiliário nas SPA 
desta área. Importante relembrar a quase inexistência de moradias nos demais 
submercados. Não sem razão, no confronto entre os submercados, as menores 
médias do metro quadrado de habitações foram verificados no submercado do 
Recife (R$ 867,74) e Santo Antônio-Diario (R$ 854,02).  

Tabela 5. Centro Histórico do Recife: Preços por metro quadrado de unidades 
habitacionais – ITBI (2001-2017) 

Elaboração: Antonio Neto, 2020. 

Fonte: Transações de Compra e Venda ITBI/PCR. 

Constatou-se, por meio das Tabelas 4 e 5, elevados índices de variação 
dos preços médios do metro quadrado de compra e venda de área construída em 
alguns submercados imobiliários no CHR. Por se tratar de um estudo que 
considera um intervalo de tempo de 16 anos, observou-se a existência de políticas 
sociais e econômicas acontecidas neste período que afetaram a composição dos 
preços de compra e venda.  

Submercados 

Preço 

Máximo 

(R$/m²) 

Preço 

Mínimo 

(R$/m²) 

Preço 

Médio 

(R$/m²) 

Média 

Truncada* 

(R$/m²) 

Desvio 

Padrão 

(R$/m²) 

Coeficiente de 

Variação da 

Amostra  

Amostra  

 Setor de preservação Rigorosa 

Recife 1.032,83 702,64 867,74 867,74 233,48 27% 2 

Santo Antônio-Diario 854,02 854,02 854,02 854,02 - - 1 

São José  7.547,37  319,58 1.903,96 1.660,19  1.420,59 75% 103 

Santo Antônio-Guararapes 4.091,18 974,52 1.756,59 1.615,45  941,83 54% 13 

Imperatriz-Rua Nova  4.277,15 669,24 1.508,07 1.433,07 684,10 45% 140 

Boa Vista - Santa Cruz 5.718,22 140,58 399,36 1.409,52 712,76 178% 234 

 Setor de preservação ambiental 

Santo Antônio-Rua Da Palma 2.567,60 629,13 1.142,97 1.041,63 614,08 54% 22 

Santa Rita 1.699,94 15,59 272,35 183,78 470,21 173% 25 

Boa Vista- José Mariano  5.073,77 961,47 2.377,30 2.265,75 1.138,71 48% 96 

Boa Vista - José De Alencar  9.650,51 R$ 618,08 3.139,88 2.802,78 2.338,59 74% 378 



18 
 

Quanto à evolução dos preços dos preços de compra e venda no CHR no 
período 2001 a 2017, importa anotar que foram considerados os intervalos 
adotados por Fernandes e Lacerda (2019). Estas autoras definem os anos de 
2001, 2008, 2013 e 2017 como fundamentais para o entendimento da evolução. O 
primeiro marco temporal (2001) foi a criação do Projeto Porto Digital (2000), o que 
inflamou o interesse de empresas de TIC e EC a se instalarem no bairro do 
Recife. Em 2008, tem-se a crise do setor imobiliário estadunidense. Para 
respondê-la, o governo brasileiro estabeleceu incentivos ao consumo por meio, 
entre outros, da expansão dos financiamentos imobiliários e, com ela, a redução 
de taxas de juros. Não sem razão, o mercado imobiliário de imóveis residenciais e 
comerciais experimentou um forte crescimento e valorização dos preços. Em 
2013, o mercado perdeu o fôlego em um momento de crise da economia 
brasileira, cujos reflexos foram observados, pelo menos, até o ano de 2017 
(FERNANDES & LACERDA, 2019, p. 18), data da obtenção dos últimos dados do 
ITBI (Tabela 6). 

Tabela 6. Evolução dos preços médios anuais do metro quadrado comercial no Centro 

Histórico do Recife (2001-2017) em valores absolutos  

Submercados 

Preço do m² comercial 

2001 (R$/m²) 
2008 

(R$/m²) 

2013 

(R$/m²) 

2017 

(R$/m²) 

Setor de Preservação Rigorosa 

Recife 1.059,28 1.055,39 3.107,94 3.811,71 

Sto. Antônio–Diario  568,67 548,05 1.264,00 3.126,82 

São José  2.177,12 1.257,70 3.272,41 2.957,54 

Sto. Antônio–Guararapes 1.533,10 681,42 1.529,30 2.151,53 

Imperatriz-Rua Nova  1.756,54 1.432,70 2.407,28 1.837,65 

Boa Vista-Santa Cruz 1.137,60 1.193,85 1.842,46 - 

Setor de Preservação Rigorosa 

Sto. Antônio–Rua Da Palma 1.752,96 846,36 1.185,11 2.274,11 

Santa Rita 1.954,96 1.402,75 765,63 1.962,56 

Boa Vista-José Mariano  1701,43 2211,69 2955,26 1944,48 

Boa Vista-José De Alencar  2.252,33 1.590,32 2.725,54 3.492,12 

Elaboração: Antonio Neto, 2020. 

Fonte: Transações de Compra e Venda ITBI / PCR.  

 A Tabela 6 revela que o submercado Recife apresentou uma valorização 
gradual do seu patrimônio construído desde 2001 até 2017 (valorização de 260%), 
embora a média dos preços praticados em 2001 fossem relativamente baixos (R$ 
1.059,28. Tal valorização resulta dos investimentos em infraestruturas e políticas 
fiscais relacionadas ao Porto Digital, o que beneficiou este submercado no cotejo 
com os demais.  O projeto expandiu seu território no ano de 2013 – inicialmente 
para o Bairro de Santo Amaro - e, em 2015, como comentado, abarcou também, 
os bairros de Santo Antônio e parte do bairro de São José, o que influiu 
positivamente na valorização ocorrida nos submercados Santo Antônio–Diario 
(147,38%) e Santo Antônio–Guararapes (40,3%), no período de 2013 a 2017 
(Tabela 7). 
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Tabela 7. Evolução dos preços médios do metro quadrado comercial no Centro Histórico 

do Recife (2001-2017) em valores relativos (%) 

Submercados  
Variação (%) 

2001-2008 2008-2013 2013-2017 2001-2017  

Setor de Preservação Rigorosa 

Recife -0,37 194,48 22,64 259,8 

Santo Antônio-Diario -3,63 130,64 147,38 449,8 

São José  -42,23 160,19 -9,62 35,8 

Santo Antônio-Guararapes -55,55 124,43 40,69 40,3 

Imperatriz-Rua Nova  -18,44 68,02 -23,66 4,6 

Boa Vista-Santa Cruz 4,94 54,33 - - 

Setor de Preservação Ambiental 

Santo Antônio-Rua Da Palma -51,72 40,03 91,89 29,7 

São José-Santa Rita -28,25 -45,42 156,33 0,4 

Boa Vista-José Mariano  29,99 33,62 -34,20 14,3 

Boa Vista-José De Alencar  -29,39 71,38 28,13 55,0 

Elaboração: Antonio Neto, 2020. 

Fonte: Transações de Compra e Venda ITBI / PCR.  

Ainda sobre o submercado Santo Antônio-Diário, – menor preço médio por 
metro quadrado em 2001 (R$ 568,67) – é oportuno ressaltar que a valorização de 
449,8% de seu estoque edificado, no período 2001 a 2017, deve-se à deterioração 
dos seus imóveis no período 2001 a 2008, situação posteriormente revertida pela 
inserção desse bairro como área de abrangência do Porto Digital.  

Em contraponto, o submercado de São José e o da Imperatriz-Rua Nova 
não conseguiram responder tão bem a crise financeira de 2013 e vivenciaram um 
processo de desvalorização, segundo a Tabela 7, no período considerado 
(desvalorização de 9,62% e 23,66%, respectivamente). O primeiro, como 
registrado, têm como funcionalidade predominante o comércio voltado para os 
segmentos de baixa renda e o segundo para os de baixa e média renda. O 
processo de descentralização de atividades comerciais descrito neste texto 
certamente relaciona-se com a desvalorização deste último. Contudo, a 
depreciação nos preços do “vuco-vuco”, em São José, aconteceu de forma menos 
acentuada do que no decadente submercado da Imperatriz-Rua Nova. 

Quanto à evolução dos preços dos endereços habitacionais (Tabela 8), a 
análise se aplica aos submercados que apresentaram maiores números de 
transações deste tipo (Boa Vista-Santa Cruz e Boa Vista-José de Alencar). A 
afirmativa sobre quais submercados podem ser analisados se confirma quando 
observado que nos submercados do Recife, Santo Antonio-Diario, Santo Antonio-
Guararapes e Santa Rita não ocorreram transações imobiliárias de unidades 
habitacionais nos anos definidos para o estudo da evolução dos preços.  
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Tabela 8. Evolução dos preços médios anuais do metro quadrado habitacional no Centro 

Histórico do Recife (2001-2017) em valores absolutos  

Submercados 
Preço Do m² habitacional 

2001 (R$/m²) 2008 (R$/m²) 2013 (R$/m²) 2017 (R$/m²) 

Setor de preservação Rigorosa 

Recife 702,64 - - - 

Sto. Antônio–Diario - - - - 

São José 2.486,27 1.357,74 2.693,73 2.202,70 

Sto. Antônio–Guararapes - - - - 

Imperatriz-Rua Nova 1.434,60 1.179,47 2.942,03 1.915,54 

Boa Vista-Santa Cruz 986,63 1.037,60 2.569,94 2.679,00 

Setor de Preservação Ambiental 

Sto. Antônio-Rua Da Palma 872,37 634,20 1.230,36 1.206,47 

Santa Rita - - - - 

Boa Vista-José Mariano 2.061,60 1.272,75 2.947,72 3.572,90 

Boa Vista-José De Alencar 1.564,32 1.794,26 3.393,87 3.354,90 

Elaboração: Antonio Neto, 2020. 

Fonte: Transações de Compra e Venda ITBI / PCR.  

Quanto aos dos submercados Boa Vista-Santa Cruz e Boa Vista-José de 
Alencar, observa-se que, mesmo sendo vizinhos, apresentam dinâmicas 
imobiliárias habitacionais distintas. Embora as valorizações imobiliárias em Boa 
Vista-Santa Cruz (172%) e Boa Vista-José de Alencar (114%) sejam as mais 
relevantes no comparativo com outros submercados, os preços médios neste 
último são superiores em todos os anos do período considerado. Isto evidencia, 
mais uma vez, o conflito entre as antigas e as novas formas de morar. Ademais, 
sinaliza como ambos os submercados apresentaram uma relevante valorização 
entre 2008 e 2013 e como mantiveram estabilidade no percentual de variação dos 
seus preços médios de área construída, mesmo após a crise econômica de 2013 
(Tabela 9).  

Tabela 9. Evolução dos preços médios do metro quadrado habitacional no Centro 

Histórico do Recife (2001-2017) em valores relativos (%) 

Submercados  
Variação (%) 

2001-2008 2008-2013 2013-2017 2001-2017 

Setor de Preservação Rigorosa  

Recife - - - - 

Santo Antônio-Diario - - - - 

São José  -45,4 98,4 -18,2 -11% 

Santo Antônio-Guararapes - - - - 

Imperatriz-Rua Nova  -17,8 149,4 -34,9 34% 

Boa Vista-Santa Cruz 5,2 147,7 4,2 172% 

Setor de Preservação Ambiental  

Santo Antônio-Rua Da Palma -27,3 94,0 -1,9 38% 

São José - Santa Rita - -45,42 156,33 - 

Boa Vista-José Mariano  -38,3 131,6 21,2 73% 

Boa Vista-José De Alencar  14,7 89,2 -1,1 114% 

Elaboração: Antonio Neto, 2020. 

Fonte: Transações de Compra e Venda ITBI / PCR.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise sobre a relação entre os padrões de ocupação – conformados a 
partir de diferentes normativas urbanísticas e suas respectivas funcionalidades – 
permitiu identificar submercados imobiliários, bem como suas associações com os 
preços de compra e venda de endereços. 

No que tange os Setores de Preservação Rigorosa, o submercado Recife 
foi o único, no confronto com demais, que contou, desde 2006, com a isenção 
parcial do ISS, contemplando as atividades relacionadas aos setores de TIC e EC. 
Não sem razão, nele predominam os serviços. Ademais, exibiu, em 2017, a maior 
quantidade de compradores de natureza jurídica no cotejo com o de natureza 
física. O seu dinamismo imobiliário, impulsionado fortemente pelo Porto Digital, 
revela-se na ininterrupta valorização de seu estoque edificado entre os anos de 
2001 e 2017. 

Quanto aos submercados Imperatriz-Rua Nova e Santo Antônio-Diario, o 
surgimento de outras centralidades recifenses, a partir da década de 1980, 
contribuiu para a baixa dos preços de mercado dos imóveis. Em contrapartida, o 
submercado de São José, área consolidada de comércio voltado para segmentos 
de baixa renda apresentou um alto valor médio de compra e venda de seus 
imóveis, entre 2001 e 2017, revelando a sua relevância econômica e simbólica.  

A inserção do submercado de Santo Antônio-Diario na área de abrangência 
do PPD, em 2015, contribuiu para um notável aumento do valor de mercado de 
seus imóveis entre 2013 e 2017. Isso evidencia, assim como ocorreu no 
submercado Recife, o quanto políticas públicas de incentivo fiscal – ou a falta 
delas – interferem positivamente na dinâmica imobiliária de determinadas áreas do 
CHR.   

Santo Antônio-Guararapes apresentou um intenso dinamismo imobiliário. 
Uma relevante quantidade de endereços foi transacionada para recepcionar o uso 
educacional. A maior parte dos seus adquirentes são pessoas físicas vinculadas 
ao setor educacional. O seu preço médio relativamente mais baixo em 2001 deve- 
ao elevado nível de abandono das edificações. Mesmo assim, passaram por um 
processo de valorização após a sua inserção na área de abrangência do PPD, em 
2015. 

No submercado Boa Vista-Santa Cruz, as transações de compra e venda 
de residências foram realizadas, durante o período estudado por baixos preços – 
no confronto com o seu entorno – o que indica a falta de interesse do setor 
imobiliário pela reabilitação de edificações para o uso habitacional no CHR, até 
pelo menos 2017, reforçando a conformação de um cenário de disputas fortalecido 
pelo discurso da obsolescência imobiliária. 
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Nos SPA – área de entorno do CHR –, a conjuntura entre uma legislação 
com parâmetros urbanísticos generosos, edifícios recuperados/modificados, por 
vezes novos, e lotes de maiores dimensões movimentam o mercado, notadamente 
nas SPA situados no bairro da Boa Vista.   

Nos submercados Boa Vista-José Mariano e Boa Vista-José de Alencar, o 
interesse do setor imobiliário tem provocado uma maior valorização do seu 
estoque edificado no cotejo com as áreas de preservação rigorosa. As transações 
imobiliárias de compra e venda, relacionadas ao uso habitacional, predominam em 
Boa Vista-José de Alencar, em edifícios verticais novos. Enquanto isso, as de 
unidades comerciais são majoritárias na Boa Vista-José Mariano. 

Contudo, nos submercados Santo Antônio-Rua da Palma e Santa Rita, as 
benesses para o setor imobiliário associadas à legislação mais permissiva não se 
refletiram na valorização dos preços de compra e venda. Por se tratar de espaços 
tradicionais ligados ao comércio, variáveis simbólicas fazem-se mais presentes na 
composição dos preços.  

Diante disso, evidencia-se que a implantação/implementação de políticas 
públicas de incentivo a determinados usos no CHR, efetivadas por meio de 
intervenções urbanísticas, normativas e incentivos financeiros e fiscais, têm sido 
responsáveis pela recriação de espacialidades no Centro Histórico do Recife. Em 
contrapartida, a sua ausência tem estimulado a reprodução de espacialidades 
existentes. Tais processos vivenciados pelo CHR, provavelmente, estão também 
presentes em outras centralidades históricas guardando suas especificidades. 
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