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RESUMO 

 

Benefícios econômicos agregados às propriedades urbanas pelas paisagens naturais  

 

O valor das amenidades fornecidas por áreas verdes, o mar, o rio e a paisagem natural são 

dificilmente percebidas e incorporadas no planejamento e desenvolvimento urbano. Neste 

trabalho foram avaliadas como a distância e a vista para áreas verdes urbanas protegidas, não 

protegidas, para o mar e o rio incrementam o valor de residências em Natal. Foi utilizada a 

metodologia de preços hedônicos para estimar o valor implícito marginal de atributos 

ambientais, residenciais e urbanísticos através de modelos lineares. Os resultados do Capítulo 

1 demonstram que a vista para o mar e para as áreas naturais protegidas foram amplamente 

capitalizadas nos preços dos imóveis, enquanto que para as áreas naturais não protegidas este 

efeito não foi observado. O preço do imóvel também aumenta se está próximo ao mar e a 

entrada de parques. No entanto, os preços das habitações diminuem quando estão próximas as 

áreas naturais não protegidas. Quando os imóveis com vista para o mar foram excluídos, tanto 

a vista para a área natural protegida quanto uma maior distância da área natural não protegida 

aumentaram o preço da propriedade. Os resultados do Capítulo 2 indicaram que a vista para o 

mar é uma variável hedônica que contribui muito para o preço de venda do imóvel, embora 

nem sempre seja a que mais contribui; ainda, a proximidade do imóvel em relação à entrada 

do Parque das Dunas ou do Parque da Cidade aumenta o seu preço, como também aumenta se 

está próximo ao Parque das Dunas e se tem vista para o Parque da Cidade ou para o Parque 

das Dunas. Por outro lado, os preços de venda diminuem se as propriedades estão próximas 

ao Parque da Cidade ou ao Morro do Careca. Os resultados deste estudo confirmam que a 

metodologia de preços hedônicos é um instrumento importante capaz de revelar à população a 

importância das amenidades ambientais e pode ser utilizada por gestores públicos na criação 

de políticas públicas para projetos de conservação e recuperação do meio ambiente.    

 

Palavras-chave: áreas naturais, vista, valor de uso, valoração ecológica, preços hedônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Economic benefits provided to urban properties by natural landscapes 

 

Amenities value provided by green areas, sea, river and natural landscapes are hardly 

perceived and incorporated on urban planning and development. In this work, distance and 

view to protected and non-protected green areas, sea and river were evaluated as to how they 

increase the housing prices in Natal. Hedonic pricing methods were used with linear models 

to estimate the marginal implicit value of environmental, residential and neighborhood 

features. Results on Chapter 1 demonstrate the view to the sea and protected natural areas 

were largely capitalized on housing prices, while non-protected natural areas didn’t display 

such effect. Housing prices also increase when close to the sea or to parks entrance. However, 

housing prices fall when houses are near non-protected natural areas. When estates with sea 

view were excluded, the protected natural areas view and a longer distance to non-protected 

natural areas increased dwelling prices. Results on Chapter 2 point the sea view as an hedonic 

variable the contributes strongly to the property selling prices, even though not always as the 

greatest contributor; furthermore, the property proximity to Dunas Park or City of the Park 

entrance increases its price, as does closeness to Dunas Park, view to City of the Park or 

Dunas Park. On the other hand, selling prices diminish if properties are close to City of the 

Park or Morro do Careca. Results on this study confirm the hedonic pricing methods is an 

important intrument, capable of revealing to popullation the importance of enviromental 

amenities and can be used by public managers for creating public policies for conservation 

and restoration projects. 

 

Keywords: ecological valuation, hedonic pricing, natural areas, views, use value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO 1 

 

Figure 1 – The study area, showing the location of properties for sale during the study period, 

protected natural areas and non-protected natural areas. 

 

CAPÍTULO 2 

Figura 1 – Área de estudo, mostrando a localização dos imóveis a venda no período de 

realização do trabalho e as áreas naturais protegidas. 

Figure 1 – The study area, showing the location of properties for sale during the study period 

and protected natural areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

CAPÍTULO 1 

 

Table 1 – Mean values of each variable tested in the hedonic model and the predicted effect 

between variables and the home sale values in the model without housing age (WA) and in 

the model including housing age (IA). 

 

Table 2 – Information on the three protected natural areas (PA) and on the 5 non-protected 

natural areas (NPA) assessed by hedonic price method. 

 

Table 3 – Akaike Information Criterion (AIC) of the best-fitted model using the entire dataset 

(N = 422; houses without age) and using dataset of N = 283 (just houses with age of 

residences) and N = 212 (when excluding houses with view of the sea). Best-fitted model is 

bolded and p= 0.000 to all models. 

 

Table 4 – Coefficients of significant variables only to models fitted using age of the property: 

best-fitted model with age and best-fitted model with age but without view of the sea. 

 

CAPÍTULO 2 

 

Tabela 1 – Definição e resumo das variáveis usadas no modelo de preços hedônicos. 

Table 1 – Definition and statistical summary of variables included in the hedonic pricing 

model. 

 

Tabela 2 – Coeficientes das análises de regressão no modelo do Parque das Dunas, Parque da 

Cidade e Morro do Careca. 

Table 2 – Coefficients of regression analyzes in the model of Dunas park, Park of the City and 

Morro do Careca. 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO GERAL ......................................................................................................... 11 

METODOLOGIA GERAL ...................................................................................................... 15 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 16 

CAPÍTULO 1 - Contribution of mixed urban natural landscapes to house pricing ................ 19 

ABSTRACT ............................................................................................................................. 19 

1. Introduction .......................................................................................................................... 20 

2. Methods ................................................................................................................................ 22 

2.1 The hedonic price model and variables .............................................................................. 22 

2.2 Residences prices assessedment ......................................................................................... 24 

2.3 Data Sampling .................................................................................................................... 25 

3. Results .................................................................................................................................. 26 

4. Discussion ............................................................................................................................. 27 

Acknowledgements .................................................................................................................. 31 

5. References ............................................................................................................................ 31 

Figure 1 – The study area, showing the location of properties for sale during the study period, 

protected natural areas and non-protected natural areas. .......................................................... 34 

Table 1 - Mean values of each variable tested in the hedonic model and the predicted effect 

between variables and the home sale values in the model without housing age (WA) and in 

the model including housing age (IA). ..................................................................................... 35 

Table 2 – Information on the three protected natural areas (PA) and on the 5 non-protected 

natural areas (NPA) assessed by hedonic price method. .......................................................... 36 

Table 3 - Akaike Information Criterion (AIC) of the best-fitted model using the entire dataset 

(N = 422; houses without age) and using dataset of N = 283 (just houses with age of 

residences) and N = 212 (when excluding houses with view of the sea). Best-fitted model is 

bolded and p= 0.000 to all models. ........................................................................................... 37 

Table 4 - Coefficients of significant variables only to models fitted using age of the property: 

best-fitted model with age and best-fitted model with age but without view of the sea. ......... 38 

CAPÍTULO 2 - Vista para o mar determina preços hedônicos em paisagens compostas? .... 39 

RESUMO .................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

ABSTRACT .............................................................................. Erro! Indicador não definido. 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 40 

2. MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................................. 41 

2.1 Modelo Teórico .................................................................................................................. 41 

2.2 Descrição da área .............................................................................................................. 42 

2.3 Coleta e análise dos dados ................................................................................................. 43 

3. RESULTADOS .................................................................................................................... 45 

4. DISCUSSÃO ........................................................................................................................ 45 

5. CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 48 

6. AGRADECIMENTOS ......................................................................................................... 48 



7. REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 48 

Figura 1 – Área de estudo, mostrando a localização dos imóveis a venda no período de 

realização do trabalho e as áreas naturais protegidas. .............................................................. 52 

Tabela 1 - Definição e resumo das variáveis usadas no modelo de preços hedônicos. ............ 52 

Tabela 2 - Coeficientes das análises de regressão no modelo do Parque das Dunas, Parque da 

Cidade e Morro do Careca. ....................................................................................................... 54 

CONCLUSÃO GERAL ........................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

  

 O desenvolvimento econômico está estritamente ligado a extração de recursos naturais 

para utilização no processo de produção o que gera uma relação de dependência entre os 

ecossistemas e as populações humanas com consequente associação de valor da natureza. 

Todavia, esta relação só foi compreendida por novos campos de estudo que passaram a 

contemplar os ecossistemas e os sistemas econômicos e a capacidade de carga do planeta 

(ROMEIRO, 2010).   

 A economia neoclássica, marcada pela visão de que o sistema econômico seria um 

fluxo fechado e isolado do meio ambiente, predominou ao longo de todo o século XIX e 

grande parte do século XX, pois com o argumento da abundância dos recursos naturais não 

havia limite à expansão da atividade antrópica (CECHIN, 2010). 

Somente a partir dos anos 70, com os intensos debates sobre os limites do crescimento 

econômico, promovidos pelo Clube de Roma, os recursos naturais passaram ao centro das 

discussões da teoria econômica e o foco passou a ser o uso eficiente desses recursos 

(ENRIQUEZ, 2010).  

A partir da década de 80 a Economia Ambiental surge da crescente preocupação em 

solucionar os problemas da poluição, que poderiam ser contornados pela internalização dos 

custos ambientais no processo produtivo. Com isso, políticas e instrumentos econômicos 

como o Princípio do Poluidor Pagador e Certificados Negociáveis de Poluição foram criados 

no intuito de minimizar o problema (CÁNEPA, 2010).  

Em evidência na década de 90, a Economia Ecológica incorpora a valoração 

econômica aos estudos econômicos ecológicos, atribuindo valor aos bens e serviços 

ambientais com o objetivo de demostrar a importância econômica do ambiente e o prejuízo 

irrecuperável que pode haver caso seja destruído (ANGELO; CARVALHO, 2007).   

No entanto, valorar os bens e serviços ambientais não é algo trivial. Eles são exemplos 

de bens e serviços de uso comum e coletivo, não transacionais e que, portanto, não têm preços 

definidos no mercado formal (ADAMS et al., 2003; THOMAS; CALLAN, 2010). Não existe 

um mercado de compra e venda de amenidade climática, ou um mercado de compra e venda 

de poluição, por isso o seu valor econômico é dificilmente percebido pela sociedade. Como 

resultado gera-se externalidades provenientes do uso excessivo desses recursos que acabam 

incidindo sobre a sociedade como um todo e como consequência o mercado não gera 

incentivos para o uso racional dos recursos da natureza (HANLEY et al.,1997; SEROA DA 

MOTTA, 1998, 2006; SANDER; POLASKY, 2009).  
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 A economia ecológica por contemplar as relações entre os ecossistemas naturais e os 

sistemas econômicos (COSTANZA, 1994) foi capaz de desenvolver métodos específicos para 

capturar o valor dos recursos ambientais em unidades monetárias. É também um instrumento 

relevante para desmistificar a impressão errônea de que uma área preservada seria uma área 

ociosa, além disso, fornece subsídios para políticas ambientais e aumenta a eficiência da 

gestão ambiental (SEROA DA MOTTA, 1998; ROMEIRO, 2010).  

A estimativa do valor do meio ambiente pode ser revelada como valor de uso e não 

uso. O primeiro está relacionado ao valor que os indivíduos atribuem a um recurso natural 

pelo uso presente ou futuro e pode ser subdividido em direto e indireto, o segundo expressa o 

valor intrínseco que indivíduos atribuem a um ecossistema e seus bens e serviços e pode ser 

decomposto em valores de existência, de herança ou de opção (SEROA DA MOTTA, 1998). 

O valor de uso direto deriva da apropriação atual do recurso ambiental como no caso 

da visitação e até mesmo da própria contemplação e o valor de uso indireto está associado aos 

benefícios advindos das funções ecossistêmicas em situações como regulação climática e 

qualidade da água (SEROA DA MOTTA, 2006). 

Um dos valores diretos provenientes da existência de áreas naturais e dos benefícios e 

amenidades por elas ofertadas podem ser inferidos do preço de venda de imóveis, neste caso, 

o valor é indiretamente obtido através da influência exercida pelo ambiente no mercado de 

preço de imóveis. Esta estimativa pode ser feita pelo método de preços hedônicos que 

considera o preço de um imóvel dependente de sua distância às áreas verdes como parques e 

reservas bem como de atributos residenciais e urbanísticos (HANLEY et al.,1997). Assim, as 

análises subjacentes ao método consideram que o preço de mercado de um imóvel pode ser 

influenciado em maior ou menor grau por características como área construída, idade do 

imóvel, quantidade de cômodos, quão perto ela é de um shopping, bem como caracteres da 

vizinhança como a distância do imóvel a uma área natural (SEROA DA MOTTA, 2006, 

MOTA et al., 2010; THOMAS; CALLAN, 2010). 

 Ridker e Henning (1967) foram os primeiros a testar e encontrar uma relação 

estatística significativa entre poluição do ar e preços de imóveis (HANLEY et al., 1997). Mais 

recentemente, alguns trabalhos utilizaram o método de preços hedônicos para avaliar os 

benefícios econômicos fornecidos por elementos naturais como vista para o mar (BENSON et 

al., 1998), vista para corpos d’água (LUTTIK, 2000), áreas úmidas (MAHAN et al., 2000), 

parques (CROMPTON, 2001; JIM; CHEN, 2010), florestas urbanas (TYRVAINEN e 

MIETTINEN, 2000), áreas verdes (MORANCHO, 2003; ALBUQUERQUE et al., 2007), 

espaços abertos em geral (BOLITZER; NETUSIL, 2000; LUTZENHISER; NETUSIL, 2001; 
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GEOGHEGAN, 2002; IRWIN, 2002; ANDERSON; WEST, 2006) e arborização urbana 

(SANDER et al., 2010; KADISH; NETUSIL, 2012). 

 Benson et al. (1998) estimaram que a vista panorâmica para o oceano acrescenta um 

prémio de 68% e a vista para o lago aumenta o valor em 127 % para as propriedades à beira 

do lago. Luttik (2000) encontrou que as casas na Holanda com vista panorâmica para florestas 

poderiam atrair um prêmio de 6-12% e corpos d'água de 8-10%. Tyrvainen e Miettinen 

(2000), na Finlândia, descobriram que os preços das habitações com vista para a floresta 

poderia ser 4,9% mais elevada. Jim e Chen (2006), em Guangzhou, China, estimaram que a 

vista para espaços verdes e a proximidade a corpos d´agua elevou preço da habitação em 

7,1% e 13,2%, respectivamente. Além disso, Jim e Chen (2009) encontraram que uma ampla 

vista para o porto em Hong Kong poderia aumentar o valor de um apartamento por 2,97%. 

Contrariamente às expectativas dos autores, uma ampla vista para a montanha poderia reduzir 

o preço do apartamento em 6,7%, refletindo as preferências dos compradores de casa para 

apartamentos com vista para o mar. 

 Crompton (2001) revisou 30 estudos que investigaram o impacto de parques em 

valores de propriedades. A variação desses impactos dependia de atributos como área e tipo 

de parque, mas em geral poderia ser considerado de 10-20% o aumento nos valores de 

propriedades. Alguns trabalhos realizados após esta revisão corroboram a ideia de que os 

parques contribuem de forma positiva para os preços de venda e que este efeito varia com o 

tipo de espaço aberto, status de proteção e tamanho (BOLITZER; NETUSIL, 2000; 

LUTZENHISER; NETUSIL, 2001; GEOGHEGAN, 2002; IRWIN, 2002; HOBDEN et al., 

2004).  

 A premissa que rege esta relação é a de que as áreas verdes urbanas agregam valor ao 

seu entorno aumentando o preço dos imóveis que estejam estabelecidos próximos a elas ou 

com mais acesso a paisagem natural por elas ofertada. Entretanto, é difícil estabelecer 

comparações entre os resultados apresentados em cada estudo, pois se trata de diferentes tipos 

de valoração, em diferentes regiões do mundo e com formas distintas de se calcular o preço 

marginal implícito de cada recurso ambiental. 

É importante notar que a estimativa de preços hedônicos é utilizada para captar apenas 

uma fração dos benefícios advindos da preservação destas áreas e não a estimativa total das 

inúmeras amenidades ambientais (BOLITZER; NETUSIL, 2000). No caso das áreas verdes é 

possível estimar o valor atribuído ao acesso a estas áreas ou até mesmo a oportunidade de 

vista. 
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A aplicação do método de preços hedônicos é mais uma ferramenta que permite 

melhor avaliar os impactos da mudança da paisagem, além de demonstrar a importância da 

manutenção de áreas verdes, comprovando o valor da área natural. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi, através do método de preços hedônicos, 

compreender os benefícios econômicos da paisagem e da proximidade as áreas naturais 

urbanas no preço de venda de imóveis no município de Natal. Testando especificamente o 

grau em que distância para áreas naturais protegidas e não protegidas, o mar, o rio, fatores 

residenciais e urbanísticos e a paisagem influenciam no preço final de venda de imóveis 

particulares.  

Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo Programa, 

esta Dissertação se encontra composta por esta Introdução geral, Metodologia geral e por dois 

capítulos que correspondem a artigos científicos a serem submetidos à publicação. O Cap. 1, 

intitulado “Contribution of mixed urban natural landscapes to house pricing” está submetido 

ao periódico Land Use Policy (comprovante em ANEXO I) e, portanto, está formatado 

conforme este periódico (Normas no site do referido periódico 

http://www.elsevier.com/journals/land-use-policy/0264-8377/guide-for-authors#20000); O 

Cap. 2, intitulado “Vista para o mar determina preços hedônicos em paisagens compostas?” 

foi submetido ao periódico Árvore e, portanto, está formatado conforme este periódico 

(Normas no site 

http://submission.scielo.br/index.php/rarv/about/submissions#authorGuidelines). 
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METODOLOGIA GERAL 

 

As duas principais abordagens para estimar o valor de serviços ambientais são o 

método de preferência declarada e o de preferência revelada (FREEMAN, 2003). No 

primeiro, as preferências individuais e o valor dos serviços são obtidos por mecanismos de 

eliciar escolhas por meio de técnicas de questionários (MOTA et al., 2010). Normalmente, os 

entrevistados são questionados sobre a disposição a pagar pela preservação de um bem (JIM; 

CHEN, 2006). O método de preferência revelada engloba a metodologia de preços hedônicos, 

no qual um dos pressupostos do método é que ao fazerem escolhas as pessoas acabam por 

revelar as suas preferências, além disso, a metodologia se baseia em transações reais de 

mercado e preços de compra. Para sua aplicação o mercado mais utilizado é o de venda de 

imóveis (TYRVAINEN, 1997) que considera o valor de um imóvel dependente de 

características como número de cômodos, se possui vista para um parque ou quão perto ele é 

de um supermercado. Portanto, ao adquirir um bem podemos considerar o preço que pagamos 

por ele como sendo a soma do preço pago por cada uma das suas características, de modo que 

existe um preço implícito atribuído a cada caractere (HANLEY et al.,1997). 

A metodologia apresenta três estágios, primeiro uma função de preços hedônicos é 

estimada; segundo, preços implícitos são calculados para as variáveis ambientais de interesse; 

terceiro, pode ser estimada uma curva de demanda para determinada variável (MOTA et al., 

2010).  

Um modelo de regressão múltipla pode ser utilizado para estimar a função de preços 

hedônicos, para isso é necessário coletar dados do preço de venda de imóveis (variável 

dependente) e todas as caraterísticas (variáveis explanatórias) que se avalia serem relevantes 

para o estudo, então o preço marginal implícito de cada característica individual pode ser 

calculado (FREEMAN, 2003). A equação pode ser assim representada: 

 

P = f (Ri...Rm; Ui...Um; Ai...Am) 

 

Em que: P é o preço do imóvel; Ri...Rm,  são os atributos da casa (número de dormitórios e 

idade); Ui...Um, representam os atributos urbanísticos (escolas e supermercados); e Ai...Am, os 

atributos ambientais (distância para área verde e vista para área natural). 

De acordo com os pressupostos de equilíbrio de mercado e de que a área de estudo se 

encontra dentro de um único mercado imobiliário, os preços implícitos derivados do 

coeficiente da regressão representam o preço que um indivíduo está disposto a pagar por uma 

unidade adicional de uma característica mantendo todas as outras características constantes. 
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Dessa forma, é possível obter o valor econômico do atributo ambiental que se deseja valorar 

(SANDER; POLASKY, 2009). 

No entanto, a teoria econômica não determina a forma funcional utilizada para estimar 

a função de preços hedônicos (BOLITZER; NETUSIL, 2000; MORANCHO, 2003; JIM; 

CHEN, 2006). Para ajustar os dados disponíveis na equação de preços hedônicos, diferentes 

transformações podem ser realizadas, incluindo a forma linear, semi-logarítimica, double-

logarítimica e Box-Cox (CROPPER et al., 1988), está última considerada a transformação que 

proporciona o melhor ajuste dos dados em relação as outras transformações (JIM; CHEN, 

2006). Neste trabalho a estimativa dos efeitos das variáveis ambientais sobre o preço dos 

imóveis utilizou apenas a forma linear, pois houve um bom ajuste para o modelo. 
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Highlights 

Sea view showed the highest hedonic value among environmental variables. 

The selling price increases if the house is near the entrance to a park or close to the sea. 

Protected natural areas have greater economic benefits than non-protected natural areas. 

Both large and small urban green areas have the potential to raise selling price. 

Non-protected natural areas decrease selling price. 

Title: Contribution of mixed urban natural landscapes to house pricing 

 

ABSTRACT 

In this paper, we aim to contribute to the discussion on urban planning policy by estimating a 

hedonic model of residential property values. By assessing available information on 

properties in one urban landscape with varied natural landscapes, we have shown that 

ecological, economic and social wellbeing may be enhanced by reasonably simple and 

inexpensive conservation decisions, such as the creation of protected areas, even in small 

urban green areas. In the urban area assessed here, the sea amenities and the view to the 

protected area were widely capitalized in the price of dwellings, while the non-protected areas 

do not benefit properties economically. The main recommendation for urban planning policy 

that is raised in this paper is regarding the creation of protected areas because they offer 

economic benefits, while non-protected areas generate economic disamenity for homeowners. 

Furthermore, both large and small urban green areas should be chosen as protected areas 

because of the role of public urban green spaces in producing social and economic benefits.  

 

Keywords: Hedonic pricing, Property valuation, Valuation, Environmental amenities, Natural 

Urban Planning, Landscape View  
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1. Introduction  

Urban green areas and other natural landscapes are important suppliers of ecosystem services 

that promote social welfare, such as scenic beauty, recreation, contemplation, biodiversity, 

fauna and flora protection, control of erosion, as well as improvement of air and water quality 

(Costanza et al., 1997; Geoghegan, 2002; Irwin, 2002; Romeiro, 2010). The urban natural 

landscape not only provides opportunities for relaxation and social interaction (Dias, 2009; 

Sander and Polasky, 2009; Peschardt and Stigsdotter, 2013) but also provides economic 

advantage to citizens (Kadish and Netusil, 2012). Nevertheless, environmental, social and 

economic benefits from urban natural landscapes are often neglected by urban planning 

policy, and their contribution to the well-being of cities and citizens is frequently overlooked 

by policy makers and urban developers (Jim and Chen, 2006). 

In developing countries, public investments in the creation and maintenance of urban natural 

landscapes are commonly endorsed if money is left over from other development activities 

(Loboda and Angelis, 2005). Urban natural landscapes are seen as public goods without a 

market price, hindering the understanding of the economic valuation of their benefits 

(Morancho, 2003). 

Several methods in economic science have been applied to empirically assess the value of 

environmental assets. Concerning the valuation of economic benefits from urban natural 

landscapes, the hedonic pricing method is the most suitable method to capture environmental 

value in monetary terms. Theoretical predictions from the method suggest that housing price 

varies inversely with the distance that separates the house from an urban natural area. 

Actually, many papers have shown this relationship (e.g.,Bolitzer and Netusil, 2000; 

Tyrvainen and Miettinen, 2000; Albuquerque et al., 2007). However, other variables such the 

living area of the house, or its status with respect to official protection regulations, may 

reduce the impact of the distance effect on housing price (Morancho, 2003).  
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A number of studies have applied the hedonic price method to value the economic benefits 

provided by natural amenities such as parks (Crompton, 2001; Jim and Chen, 2010), green 

belts (Tyrvainen and Miettinen, 2000; Asabere and Huffman, 2009), urban trees (Sander et 

al., 2010; Kadish and Netusil, 2012), open spaces in general (Bolitzer and Netusil, 2000; 

Anderson and West, 2006), streams (Mooney and Eisgruber, 2001), wetlands (Mahan et al., 

2000), river and ocean (Albuquerque et al., 2007) and quality of view, mainly the view of the 

ocean (Benson et al., 1998).  

The assumption of these studies is that proximity to or view of urban green areas or other 

natural amenities increases property value. These studies often focus on one natural area due 

to the unlikely presence of an assorted collection of natural amenities at the same site (except 

for Bolitzer and Netusil, 2000; Sander and Polasky, 2009), especially ocean amenities (as in 

Benson et al., 1998). 

This methodology is applied here to assess the influence of each natural commodity on the 

transaction price of residences in the city of Natal (Brazil), an urban environment with mixed 

natural landscapes. The assortment of natural landscapes in the area studied includes dunes, 

beaches, patches of sandbank vegetation (trees and shrubs), fragments of Atlantic Forest and 

the river with its mangrove area. The primary aim is to enhance an understanding of how 

these environmental amenities are capitalized in the house price and contribute to 

rationalizing urban planning decisions with respect to public and conservation policies. 

The goal of this paper was to apply the hedonic price model to understand the association 

between house market price and environmental assets in a touristic city that has a diversified 

natural landscape. 

The main hypotheses that were tested are as follows: (i) the interaction among residential, 

neighborhood and environmental attributes defines the house market price in the site studied; 

(ii) distance from and view of an environmental landscape (ocean and natural green areas) 

influence positively the housing price; (iii) protected natural areas positively impact housing 
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price, while non-protected natural areas negatively impact housing price; (iv) when houses 

with a view of the sea were not included, distance and view of natural areas would have the 

greatest impact on the value of the residence.  

2. Methods  

2.1 The hedonic price model and variables  

The hedonic pricing model was applied to calculate the monetary contribution of protected 

natural areas, non-protected natural areas and natural landscape views to the price of the 

houses assessed. This model assumes that housing is a heterogeneous good composed of a 

bundle of attributes or characteristics that define the price to be paid for the good (Geoghegan, 

2002). Therefore, an implicit value exists for each of the attributes defining the good. The 

essence of the method consists in finding what portion of the price is contributed by the 

hedonic variable (Morancho, 2003). 

The model is expressed by P = f (x1 , x2 , .  . ., xn ), where P is the market price of the good 

and x1 , x2 , . . ., xn are the characteristics it embodies. The explanatory variables describe the 

conventional determinants of housing prices (e.g., age, area size, number of suites, numbers of 

rooms, and number of car parking spots), as well as the neighborhood attributes and 

environmental factors (Table 1). Environmental features constitute the hedonic variables to be 

investigated. To represent the distance of houses to the traffic network, only the main roads or 

avenues were considered. Similarly the distance to supermarkets took into account only the 

main supermarket chains. All distances were measured linearly from the residence to the 

nearest boundary or next access to the characteristic considered.  

Under the assumption that price relationship with the characteristics of the housing is linear 

the above equation becomes: 

                                  

where Pi is the price of property i, Si is a vector of parcel and structural characteristics of 

property i (e.g., age, area size, number of suites, total number of bedrooms), Ni é is a vector of 
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neighborhood characteristics i (e.g., distance to supermarket, school, shopping and road), Ai is 

a vector of environmental characteristics (e.g., the distance from the nearest urban green area 

and ocean, and entrance to parks; view to the green areas, ocean and river), β0 is a constant 

and ɛi is an error term. A dummy variable was inserted to indicate whether the residence has 

(=1) or does not have (=0) landscape view to green areas (protected or not), to the ocean 

and/or to the Potengi River. For distance variables, a negative sign indicates that individuals 

were willing to pay more to live close to these characteristics. 

To mainly investigate the monetary contribution of hedonic variables to house pricing, we 

fitted the Generalized Linear Mixed Models to the complete dataset (N = 422 residences) and 

used a partial dataset composed of only the residences with information on age (N = 283 

residences). Coefficients were estimated by the Ordinary Least Squares method and the best-

fitted variables were selected by the stepwise method (Gotelli and Ellison, 2011). 

To verify the effect of environmental variables on residences and deduct the effect of 

conventional residence characteristics, we fitted GLM using as response variable the residuals 

of the model for house pricing formerly performed using residence characteristics as 

explanatory variables.  

The pair-wise correlation matrix did not indicate multicolinearity among the variables, and the 

exclusion of variables due to autocorrelation was not performed.  

Aiming to select the model that best explained the effect of variables on house pricing, we 

applied the Akaike Information Criterion (AIC), which is defined as: 

         ( )      

where   refers to the likelihood of the fitted model, k is the number of parameters and n is the 

number of observations. Lowest AIC values indicated the best fitted models.  

The Breusch-Pagan test rejected the hypothesis of homoscedasticity at 10%, but as all models 

have good fitness, data were not log-transformed.  All analyses were performed in R software. 
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2.2 Residences prices assessedment 

The selling prices considered here refer to residences located in Natal municipality (Figure 1). 

Natal is a touristic spot located in the northeastern of Brazil coast. The city has 169.9 km² and 

just 36.08% is not urbanized and constitutes natural green or dune areas (Embrapa, 2012). The 

total population of 803.739 inhabitants (Ibge, 2012) is distributed among 36 neighborhoods 

(Semurb, 2012).  

The data on housing prices, housing attributes, neighborhood features and on landscape 

attributes were gathered for 11 neighborhoods. Mean income in these neighborhoods 

exceeded US$ 417 per month (Semurb, 2012). Residences were distributed in the area of 

three protected natural areas (state or municipal parks as defined in the National System for 

Conservation Areas) and five non-protected natural areas (Table 2) containing fragments of 

Atlantic forest and dunes. 

The National System for Conservation Areas (NSCA) was announced in 2000 by Federal 

Law and establishes rules and criteria to create, implement and manage protected natural 

landscapes (reserves) in urban or natural ecosystems, aiming to preserve biological 

populations, habitats, ecosystems and ecological processes. The Management Plan for each 

reserve defines the uses that are allowed. 

Forest and dune fragments, referred to here as non-protected natural areas, do not fit into any 

category of reserve protection established by law in the national system (NSCA). These non-

protected natural areas are distributed throughout regions of the city and do not officially 

constitute natural reserves. 

Although some non-protected natural areas are inserted into Environmental Protection Zones 

(EPZs), which should be areas of special environmental care widespread throughout the city, 

this category of protection was defined by the City Hall Development Plan that dictates rules 

for the civil constructions and urbanization that were created in the already urbanized area. 

This municipal rule is too lenient and does not guarantee environmental preservation because 
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urbanization, road construction and industrial areas are allowed within EPZ boundaries. 

Furthermore, this rule may be transitory because it can be revised at any time.  

The protected area Dunas Park is the second largest Brazilian urban natural park and was the 

first state reserve to be created in the State (Idema, 2012). The protected area Park of the City 

was established by the City Hall (Semurb, 2008b) and Morro do Careca, which is recognized 

as a Natural Patrimony by the City Hall, is under the same rules and restrictions for use as the 

other two protected areas (Semurb, 2010). Currently Morro do Careca is in the process of 

being recognized by the State as a Natural Monument (Idema, 2012). Natal also has the 

natural landscape of the Potengi River that flows 176 km from west to east to the ocean and 

constitutes 1488 ha of urban mangrove areas, which are mostly preserved. The mean width of 

the river is 700 m and the estuary of the Potengi River has a width of 3 km. Of the 410 km of 

coastal areas in the state, approximately 20 km are in Natal, distributed among six urban 

beaches.  

2.3 Data Sampling  

Several sampling methods had to be undertaken because datasets on residences, residential 

characteristics, selling prices or location were not available. Sampling was begun by means of 

random interviews directly with homeowners, but the low response rate hampered this 

strategy. Subsequently, we attempted to collect information on houses sold, selling prices and 

characteristics by consulting real estate agents who were considered to be experts on the 

housing market; however, they were willing to share the information only if we were 

homebuyers. We then attempted to acquire the information from the managers or owners of 

local real estate agencies and their association. However, this was also unsuccessful because 

as real estate agents have to declare income taxes to the government, they are unwilling to 

reveal the profits generated by the properties they have sold. The alternative method for 

collecting the required information was conducting daily online searches for the required 

information in the local newspaper advertisements for houses for sale (Tribuna do Norte 
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http://tribunadonorte.com.br/classificados/imoveis). This research was carried out from July 

2012 to February 2013.  

Housing age was gathered by directly asking the owner, doorkeeper or apartment manager, 

the builder, or by comparing satellite images obtained in the historic images from Google 

Earth from 2005, and from 2008 to 2012.   

Each house (with or without information on age) was localized by geographic coordinates and 

neighborhood attributes; distances to the protected natural areas, non-protected natural areas, 

to the sea and to the park entrance were measured using the distance tool available in Google 

maps. Information on natural landscape view was acquired from on-line announcements or 

was obtained on site.  

3. Results 

Residence characteristics and hedonic variables showed lower AIC values (i.e., significant 

values) in all models, while neighborhood attributes were not significant in any model. 

Despite the good fit of models without age, the best-fitted models included this variable 

(Table 3) and the inclusion of age showed that housing price diminishes US$ 2,632.00 for 

each year added to the residence age in the best-fitted model (Model 2; Table 4).  

In model 2, among the five variables with the greatest economic impact on house pricing, the 

first and the last were hedonic variables (i.e., view of the sea and view of the protected areas). 

Accordingly, if the residence had a view of the sea, the sale price increased by US$ 

34,545.00. The view to the protected areas increases the willingness to pay for the residence 

in US$ 14,545.00 (Table 4).  

All residence variables were determinant of house pricing. For instance, every room added to 

the residence represents an increase of US$ 20,072.00 in the selling price and one additional 

car park raises the selling price US$ 18,500.00. As a distance effect, we found that each 100 

m increase in distance from the sea and from the park entrance decreased the selling price of 

the house by US$ 743.00 and US$ 956.00, respectively. The removal of residences that had a 

http://tribunadonorte.com.br/classificados/imoveis
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view of the sea indicated that residence variables remained significant to the selling price and 

that the view of a protected area and the distance to a non-protected area, as well as to 

schools, emerged as determinant to the selling price (Table 4). 

The model using residuals of residence variables had low fit, both when performed using the 

dataset with age data (R
2
= 0.1985; N = 422) as well as when running the model with the 

entire dataset, which includes residences without age (R
2
= 0.2498; N = 283). All variables 

were not correlated because indexes were all lower than Pearson r = 0.3. 

4. Discussion 

We hypothesized that hedonic variables would interact with residential and neighborhood 

variables to define property prices, but that the effect would be different between protected 

areas and non-protected areas. The first results indicated that residence variables were always 

determinants of housing prices, while neither neighborhood variables nor view to the river 

affected pricing. Additionally, the age of the house was not only significant, as expected 

(Netusil, 2013; Smith et al. 2002; Mahan et al. 2000), but age also improved the models’ 

fitness. In the model that included house age, our result indicated that view of the sea and 

view of a protected natural area were the first and the fifth most significant hedonic variables 

affecting house price. Additionally, two clear effects emerged: (i) sales price increased if a 

view of the sea and a view of protected natural area were present and if the property is close 

to the sea and to the park entrance. Conversely, prices decreased if dwellings were closer to 

the non-protected green areas; (ii) when dwellings with a view of the sea were excluded, a 

view of the protected natural area, as well as greater distance from non-protected natural area, 

increased house pricing.  

These results indicated that a view of a protected area and of the sea are always significant 

and strongly determine the sale price of homes, but a view of the sea exceeds the effect of all 

other variables assessed. With respect to distance from environmental amenities, only distance 

from the sea and from the park’s entrance were significant and showed the predicted effect.   
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These findings elucidate the effect of multiple natural landscapes on the sale price of 

residential properties and underline the economic implications of conservation policy in urban 

natural area.  

First, policy makers should focus on conservation of green areas because clearly, protected 

green areas generate higher economic benefits than non-protected green areas regardless of 

whether these areas have the same natural physiognomy and are located at the same 

neighborhood. We contend that the enhanced value revealed in the properties’ selling price 

reflects the expectations about future management of these areas. Accordingly, protected 

green areas are permanently safeguarded from future urban interventions while non-protected 

areas are vulnerable (e.g., Geoghegan, 2002; Irwin, 2002) and may become developable areas 

if changes in the City Hall Development Plan were approved by City Council.  

In this sense, despite the fact that public ownership of lands generates greater certainty about 

future use (Larson and Santelmann, 2007), in developing countries capitalization of publically 

owned land into the price of nearby residential properties depends on confidence in the public 

conservation of those lands that guarantees future maintenance of natural landscapes. Further, 

given that publically owned natural resources tend to generate less economic contribution 

than private natural areas (Netusil 2013), the official protection of these areas must be taken 

into account by managers as one strategy to improve the economic benefit of public green 

areas to citizens. However, it is worth noting that despite the fact that non-protected natural 

areas provide human wellbeing by offering ecosystem services (Morancho, 2003) these 

services were not capitalized in the sales price of residential properties.  

Distance to green areas is commonly valued when using the hedonic price method and is 

always expected to have significant and inverse effect on sales price of nearby properties 

(Kadish and Netusil, 2012; Morancho, 2003). In contrast, this influence may vary, for 

example, on the basis of the proportion of open spaces within a kilometer radius (Geoghegan 

et al., 1997) indicating the effect of view (Geoghegan, 2002). Thus, in some properties sale 
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prices may be lower if they are near highly dense vegetation, possibly because dense 

vegetation blocks views (e.g., Des Rosiers et al., 2002). The blocked views may represent the 

quality of the natural amenities, indicating that total views are better quality than partial views 

(as in Benson et al. 1998).  

However, we did not find correlation between distance and view whatsoever, and protected 

natural areas and non-protected natural areas are sufficiently distant to prevent the view of the 

protected natural area from being obstructed by vegetation of the non-protected natural area. 

Yet, Natal is characterized by city planning and has turned into a considerably verticalized 

city in the last three years, indicating that neither the view of the sea nor the view of green 

areas were obstructed in the properties assessed. As a result, the quality of views assessed 

here could be determined by the height of properties.  

A quick overview of the data revealed that 99% of the properties assessed were apartments, 

likely making the vertical height much more influential on properties’ prices, although the 

weak correlation between price and height did not reveal such a connection (Pearson r = 

0.14). Similarly, correlation between distance and views (Pearson r lower than 0.3) did not 

indicate influence of distance in determining the quality of view. Thus, even though 

individuals may prefer more diverse land uses at the larger scale (Geoghegan, 2002), in mixed 

urban natural landscapes, where both sea and green amenities are available, residential 

property prices are mainly driven by view and most notably by sea amenities, such as 

recreational opportunities, pleasant temperatures and attractive views.  

Even though recreation opportunities and views provided by proximity to water are expected 

to positively affect property pricing (Kadish and Netusil, 2012), we found that this may not be 

true in all cases because the view to the Potengi River was not significant to sale price of 

properties assessed. Presumably, the disposal of domestic sewage into the river and the 

unplanned urbanization at its edge may have contributed to annulling any economic benefit of 

this environmental asset to the value of properties. Thus, natural landscapes may, under 
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certain circumstances, negatively influence the price of dwellings because of perceived 

disamenities (Ma and Swinton, 2011). Most likely the effect of the river is not negative (until 

today) because the mangrove and the estuary still provide a balance in the current riverine 

scenario and because the waste disposed into the river, flows rapidly to the ocean and does not 

create a noxious odor. The current non-significant effect of the river to properties’ price 

should shed light on concerns involving the likely loss of economic benefits from the sea in 

the future, mainly in developing countries, where using rivers for sewage disposal is common 

and accepted by managers as a reasonable waste disposal policy. This practice may, in the 

medium term, reduce the attractiveness and economic benefits of the sea, by polluting the 

beaches.  

Even though non-protected natural areas are smaller than protected natural areas, we believe 

that this attribute was not important because one important protected natural area (Park of the 

City) is quite small. However, then, this actually may be the sign of susceptibility of non-

protected areas that are therefore smaller. Small public urban green spaces, however, have an 

important role in social interaction and mental restoration for people who live in cities 

(Peschardt and Stigsdotter, 2013), and being small in area, they may be widespread 

throughout the city. Thus, beyond protecting the large areas by conservation laws, city 

planners should protect small public urban green spaces throughout cities, increasing the 

economic and social benefits of both the green spaces to the well-being of cities and citizens.  

Valuable findings may be obtained from hedonic pricing mainly when advocating for the 

greening of urban green spaces (Jim and Chen, 2006) because a better understanding of 

economic benefit of natural environments highlights the trade-off between protection of 

natural landscapes and city expansion (Hobden et al., 2004). These findings may guide the 

design and distribution of protected areas throughout the city and support managers to make 

decisions regarding green planning of cities that achieve both social and economic well-being.  
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Figure 1 – The study area, showing the location of properties for sale during the study period, 

protected natural areas and non-protected natural areas. 
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Table 1 - Mean values of each variable tested in the hedonic model and the predicted effect 

between variables and the home sale values in the model without housing age (WA) and in 

the model including housing age (IA).  
 

Variable Description 
Mean value 

(WA model) 

Mean value 

(IA model) 

Predicted 

effect 

Residence variables 
 

   

PRICE Home sales price 181603.1 177603.7  

AGE Housing age in years  6.54417 Negative 

AREA Size of house in square meters 132.32 108.2085 Positive 

NSUITE Number of bedrooms with bathroom 1.734597 1.618375 Positive 

NROOM Total number of bedrooms  2.874408 2.706714 Positive 

NCARPRK Number of car spaces in car parking 2.042654 1.773852 Positive 

Neighborhood variables 
 

   

DSUPER Distance (meters) to the closest supermarket  1020.742 973.9435 Negative 

DSCHOOL Distance (meters) to the closest school or university  560.5284 508.9505 Negative 

DSHOP Distance (meters) to the closest shopping center  1490.204 1485.809 Negative 

DROAD Distance (meters) to the closest road or avenue  210.6327 187.6078 Positive 

Environmental variables 
 

   

DPA 
Distance (meters) to the closest protected natural 

area  
1060.107 1059.64 Negative 

DNPA 
Distance (meters) to the closest non-protected 

natural area  
1584.073 1602.431 Negative 

DSEA Distance (meters) to the sea  2981.021 2823.014 Negative 

DPKENT1 Distance (meters) to the park entrance 2966.791 2967.279 Negative 

VPA 
Dummy variable equals 1 if home has view to 

protected natural area, otherwise 0 
  Positive 

VNPA 
Dummy variable equals 1 if home has view to non-

protected natural area, otherwise 0 
  Positive 

VSEA 
Dummy variable equals 1 if home has view to the 

Sea, otherwise 0 
  Positive 

VRIVER 
Dummy variable equals 1 if home has view to the 

Potengi River, otherwise 0 
  Positive 

WA – without age, dataset of 422 residences; IA– including age, reduced data set with 283 residences;  

1 Distance measure just to the Dunas Park and Park of the City which have official entrance 
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Table 2 – Information on the three protected natural areas (PA) and on the 5 non-protected 

natural areas (NPA) assessed by hedonic price method.  

Data source: SEMURB, 2008a and IDEMA, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green areas considered 
Area 

(ha) 

Date of 

creation 

Category of 

protection 

Natural physiognomy  
P

A
 

Dunas Park 1,170 1977 State Park 

Dunes, patches of sandbank 

vegetation (trees and shrubs), 

fragments of Atlantic Forest 

Park of the City 64 2006 Municipal Park  

Dunes, patches of sandbank 

vegetation (trees and shrubs), 

fragments of Atlantic Forest 

Morro do Careca 1,100.27 2007 
Municipal Natural 

Monument  

Dunes, patches of sandbank 

vegetation (trees and shrubs), 

fragments of Atlantic Forest 

N
P

A
 

Fragment 1 353.32 1994 None 

Dunes, patches of sandbank 

vegetation (trees and shrubs), 

fragments of Atlantic Forest 

Fragment 2 151.13 1994 None Riparian vegetation 

Fragment 3 191.06 1994 None 

Dunes, patches of sandbank 

vegetation (trees and shrubs), 

fragments of Atlantic Forest 

Fragment 4 107.04 1994 None 
Dunes, patches of sandbank 

vegetation (trees and shrubs) 

Fragment 5 623.72 1994 None Mangrove vegetation 
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Table 3 - Akaike Information Criterion (AIC) of the best-fitted model using the entire dataset 

(N = 422; houses without age) and using dataset of N = 283 (just houses with age of 

residences) and N = 212 (when excluding houses with view of the sea). Best-fitted model is 

bolded and p= 0.000 to all models.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 
Model 

identification 
Model description Akaike R

2
 

Sample 

size 

WITHOUT 

AGE 
Model 1 

All dataset (without data on 

houses’ age) 
11.044,08 0.7906 422 

INCLUDING 
AGE 

Model 2 All hedonic variables 7.290,414 0.8584 283 

Model 3 
Excluding houses with 

view of the sea 
7.297,485 0.8546 212 
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Table 4 - Coefficients of significant variables only to models fitted using age of the property: 

best-fitted model with age and best-fitted model with age but without view of the sea.  

Significant 

Variables 
Model 2  

(All hedonic variables) 

t statistic 

(Model 2)   

Model 3  

(Houses without sea view) 

t statistic   

(Model 3) 

Intercept
3c

 720.274 0.02 − 90540.225 − 2.541 

AGE
2a;3a

 -5789.143 -6.028 − 4205.537 − 4.331 

AREA
2a;3a

 2157.781 11.029 1792.352 9.249 

NSUITE
2a;3a

 40698.278 4.604 37704.700 4.259 

NROOM
2a;3b

 44157.898 3.543 40722.298 3.172 

NCARPRK
2a;3a

 40633.475 3.4 45718.609 3.639 

DSEA
2a

 -16.349 -3.972 ni ns 

DPKENT
2a

 -21.038 -4.184 ns ns 

DNPA
3d

 ns ns 13.219 1.924 

VSEA
2a

 76005.173 4.441 ni ns 

VPA
2c;3b

 32187.319 2.056 45634.161 2.736 

 R
2
= 0.8584 F-statistic = 190.9 R

2
= 0.8546 F-statistic=150 

2
 – Model 2, without age but including all hedonic variables 

3
 – Model 3, including age but excluding houses with view of the sea 

a
 p = 0,000; 

b 
p = 0,001; 

c 
p = 0,01; 

d 
p = 0,05; ns – not significant in the model; ni – variable not included 
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RESUMO 

O mar, rios e áreas naturais protegidas são elementos da paisagem avaliados distintamente 

pelos moradores em áreas urbanas e é comum que os cidadãos tendam a pagar um preço 

elevado pelo imóvel beneficiado pela vista. Neste trabalho, o método de preços hedônicos foi 

utilizado para avaliar o efeito da vista e da distância à uma paisagem natural composta por 

diferentes elementos sobre o preço de venda de imóveis na cidade de Natal. Os resultados 

dessa avaliação indicaram que a vista para o mar é uma variável hedônica que contribui muito 

para o preço de venda do imóvel, embora esta variável nem sempre apareça como a que mais 

contribui para a elevação do preço; ainda, a proximidade do imóvel em relação à entrada do 

Parque das Dunas ou do Parque da Cidade aumenta o seu preço, como também aumenta se 

está próximo ao Parque das Dunas e se tem vista para o Parque da Cidade ou para o Parque 

das Dunas. Por outro lado, os preços de venda diminuem se as propriedades estão próximas 

ao Parque da Cidade ou ao Morro do Careca. Este trabalho contribui para quantificar o valor 

da paisagem e elementos naturais nas cidades, fornece informações sobre políticas públicas, 

estratégias de planejamento urbano, desenvolvimento e conservação da natureza.  

 

Palavras-chave: Valor econômico, Benefícios ambientais, Paisagem urbana. 

 

The sea view determines hedonic prices in compound landscapes? 

 

ABSTRACT 

The sea, rivers and protected natural areas are landscape features reviews distinctly by 

residents in urban areas and is common that people are willing to pay a high price in the 

property for the benefit for attractive views. In this paper, the method of hedonic pricing was 

used to value the effect of view and distance to a natural landscape consisting of different 

elements on the sale price of properties in Natal. In the evaluation of this work we found that 

the sea view is a hedonic variable that contributes greatly to the sale price of the property, but 

it is not always the largest contributor to the price. Near the entrance of the Dunas Park or 

Park of the City increases its price, as well as proximity to the Dunas Park and view to the 

Park of the City or Dunas Park. Sales prices decrease if the residences are close to the Park of 

the City or Morro do Careca. This paper contributes to quantifying the value of the landscape 

and natural elements in cities could provide information about public policy and strategies on 

urban planning, development and nature conservation. 

 

Keywords: Economic value, Environmental benefits, Urban landscape. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Embora muitos trabalhos demostrem os benefícios econômicos e sociais dos 

ecossistemas naturais e dos serviços ecossistêmicos, como a purificação do ar, redução de 

ruído, regulação do fluxo de água, beleza cênica, lazer e contemplação (COSTANZA et al., 

2006; GEOGHEGAN, 2002; IRWIN, 2002; ROMEIRO, 2010; KADISH; NETUSIL, 2012; 

GÓMEZ-BAGGETHUN; BARTON, 2013), na maioria das cidades pouco se faz para manter 

ou expandir as áreas naturais protegidas (SANDER et al., 2010).  

 Por se tratar de bens públicos e sem um preço de mercado definido, o valor econômico 

de paisagens naturais é pouco compreendido (THOMAS; CALLAN, 2010) e muitas vezes 

negligenciado no planejamento e formulação de políticas públicas (SANDER; HAIGHT, 

2012). Como resultado, apesar da contínua demanda por aumento no capital natural e de 

serviços ecossistêmicos, tem havido um declínio destes serviços e de amenidades ambientais 

no meio urbano e um aumento de ambientes construídos, produzindo uma sociedade 

dissociada dos ecossistemas naturais (AUSUBEL, 1996). 

  Nas últimas décadas, alguns métodos econométricos foram criados para calcular o 

valor econômico de ambientes naturais buscando comprovar os benefícios monetários destas 

áreas (SEROA DA MOTTA, 1998). Dentre eles, o método de preços hedônicos é aplicado 

nos casos em que se deseja capturar os benefícios econômicos proporcionados às 

propriedades urbanas pela paisagem e distância de parques urbanos, mares, rios e outros 

recursos naturais (GÓMEZ-BAGGETHUN; BARTON, 2013). Um dos pressupostos do 

método é de que o valor das paisagens naturais são refletidas nos preços dos imóveis, fazendo 

com que as propriedades que tenham vista ou sejam próximas as áreas naturais urbanas 

tenham maior preço de mercado (JIM; CHEN, 2009). 

 Vários trabalhos têm demonstrado a alta relação entre o preço da habitação e a 

proximidade a uma área natural urbana (e.g. BOLITZER; NETUSIL, 2000; TYRVAINEN; 

MIETTINEN, 2000; MORANCHO, 2003; ALBUQUERQUE et al, 2007). Em ambientes 

costeiros, existem evidências de que a proximidade ao mar melhora a qualidade cênica, 

produzindo maior efeito sobre o valor das propriedades circundantes (e.g. BENSON et al., 

1998; HAMILTON; MORGAN, 2010). Na literatura, tem sido indicado maior incremento no 

preço das propriedades em função da vista para o mar (e.g. JIM; CHEN, 2009), parques, lagos 

e riachos do que a proximidade a esses recursos naturais (e.g. JIM; CHEN, 2006; SANDER; 

POLASKY, 2009).  

 Compreender o efeito da qualidade cênica é importante porque a vista tem um impacto 

estético e econômico para as áreas urbanas (SANDER; MANSON, 2007). Consequentemente, 

avaliar os benefícios econômicos de diferentes paisagens permite que os gestores públicos 
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possam compreender as implicações sobre decisões do uso da terra e os ganhos sociais 

sucedidos pela prática de políticas públicas ambientais (TYRVAINEN, 1997; LUTTIK, 

2000). Além disso, os benefícios econômicos provenientes destes espaços devem ser 

utilizados como justificativa para financiar a manutenção e a criação de áreas naturais 

protegidas (JIM; CHEN, 2010). 

 Em cidades costeiras, a vista para o mar é alvo de intensa especulação imobiliária por 

parte do mercado de imóveis. No município de Natal não é diferente. Porém, a cidade além de 

ser contemplada pela vista do mar, é igualmente beneficiada por uma diversidade de 

paisagens como o rio, áreas de mangue, dunas, fragmentos de mata atlântica e restinga.  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi compreender, através do método de preços 

hedônicos, o efeito da vista e da distância à uma paisagem natural composta por diferentes 

elementos sobre o preço de venda de imóveis de seu entorno. As principais hipóteses a serem 

testadas são: (i) dentre as variáveis hedônicas, a vista para o mar tem maior impacto positivo 

sobre o preço dos imóveis do que a vista para as demais paisagens (de rio e de parques 

naturais); (ii) a proximidade ao mar e aos parques geram benefícios econômicos agregando 

valor às residências. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Modelo Teórico 

 A abordagem de preferência revelada, que se baseia no comportamento do 

consumidor, engloba o método de preços hedônicos (JIM; CHEN, 2006). O método utiliza o 

mercado de compra e venda de imóveis para estimar o valor monetário de serviços ambientais 

(GEOGHEGAN et al., 1997). Além disso, investiga qual a parte do preço de venda da 

habitação é determinada pelas variáveis ambientais (MORANCHO, 2003). Freeman (2003) 

aponta que um dos pressupostos do método é que uma residência é vendida pelo conjunto de 

múltiplas características que irão definir o seu preço, pois o método de preços hedônicos é 

baseado na ideia de que as propriedades não são homogêneas. Neste caso, a diferença de 

preço de venda das casas é estabelecida por um conjunto de variáveis que incluem fatores 

estruturais da composição da residência, características urbanísticas e amenidades ambientais 

associadas à propriedade, como apresentado pela seguinte função: 

     (         ) 

Em que, Pi é o preço do imóvel i, Ri é o vetor das características residenciais do imóvel i 

(número de suítes, número total de quartos e vagas de estacionamento), Ui é o vetor das 

características urbanísticas i (distâncias para shoppings e avenidas), Ai é o vetor das 

características ambientais (vista para o mar e proximidade a parques). 
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 De acordo com os pressupostos de equilíbrio de mercado, em que há um equilíbrio 

entre demanda e oferta de um bem e de que a área de estudo se encontra dentro de um único 

mercado imobiliário, os preços implícitos derivados do coeficiente da regressão representam o 

preço que um indivíduo está disposto a pagar por uma unidade adicional de uma característica 

mantendo todas as outras características constantes (HANLEY et al., 1997; SANDER; 

POLASKY, 2009). Dessa forma, é possível obter o valor econômico do atributo ambiental 

que se deseja valorar. Ou seja, ao fazer a escolha por uma habitação com vista para o mar, as 

pessoas revelam sua vontade de pagar pelos benefícios da vista.  

 Ridker e Henning (1967) foram os primeiros a testar e encontrar uma relação 

estatística significativa entre poluição do ar e preços de imóveis (HANLEY et al., 1997). Mais 

recentemente, alguns trabalhos utilizaram o método de preços hedônicos para avaliar os 

benefícios econômicos fornecidos por elementos naturais como vista para o mar (Benson et 

al., 1998), vista para corpos d’água (LUTTIK, 2000), áreas úmidas (MAHAN et al., 2000), 

parques (CROMPTON, 2001; JIM; CHEN, 2010), florestas urbanas (TYRVÄINEN; 

MIETTINEN, 2000), áreas verdes (MORANCHO, 2003), espaços abertos em geral 

(BOLITZER; NETUSIL, 2000; LUTZENHISER; NETUSIL, 2001; IRWIN, 2002; 

ANDERSON; WEST, 2006) e arborização urbana (SANDER et al., 2010; KADISH; 

NETUSIL, 2012). 

 Alguns destes trabalhos procuram estabelecer relações entre as variáveis hedônicas, 

por exemplo, no estudo de Benson et al. (1998) ele demonstra que o impacto da vista para o 

mar varia com relação a distância. Lutzenhiser e Netusil (2001) concluem que o tamanho da 

área natural pode agregar um maior valor ao redor, ao passo que o trabalho de Morancho 

(2003) aponta a importância da presença de pequenas áreas verdes. E o trabalho de Sander et 

al. (2010) revelam que estar muito próximo a áreas arborizadas pode indicar um bloqueio da 

vista. 

 Dessa forma, é interessante que novos trabalhos sejam realizados para buscar 

compreender o efeito da diversidade cênica no preço de venda de habitações, bem como a 

relação entre proximidade de áreas naturais com a presença do mar, rio e áreas protegidas.    

  

2.2 Descrição da área 

 Neste estudo foram utilizados o preço das residências, atributos estruturais, atributos 

da paisagem e características urbanas de onze bairros do município de Natal entra Figura 1. A 

cidade está localizada na costa nordeste do Brasil, apresenta uma população de 803.739 

habitantes em uma área de 169,9 km² distribuída por 36 bairros. Apenas 61,3 km
2
 desta área 

correspondem às paisagens naturais de mata, restinga, mangue e dunas (EMBRAPA, 2012; 
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IBGE, 2013). Além disso, as Unidades de Conservação (UC) representam 38% das áreas 

verdes da cidade. 

 Entra Figura 1 

 Natal é uma cidade contemplada por paisagens naturais diversas, entre elas o mar, 

dunas, parques urbanos e rio. A área costeira da cidade soma 20 km de extensão, totalizando 

seis praias urbanas. Além disso, há duas UCs e uma em processo de criação. 

 A primeira UC no estado foi implantada em 1977 e recebeu o nome de Parque das 

Dunas. Este parque é o segundo maior parque urbano do Brasil e possui infraestrutura para 

atividades esportivas, culturais e recreativas em parte de sua área total de 1.172 hectares 

(IDEMA, 2013). Mais recentemente foi criado o Parque da Cidade que ocupa uma área de 64 

hectares e foi inaugurado em 2008 (SEMURB, 2008). No entanto, por motivos políticos e de 

gestão pública o local que também possui uma área de uso público, passou poucos meses em 

funcionamento, embora haja planos para reestabelecer a visitação. Dentre as UCs em criação 

está o Morro do Careca que é a principal atração paisagística ao turismo e terá área de 1.100 

hectares. Esta área está em processo de transformação em Monumento Natural, Unidade de 

Conservação na categoria de proteção integral pelo SNUC, mas apresenta restrições de uso e 

ocupação do solo, desde 2007 quando foi tombada como Patrimônio Natural pelo Conselho 

Municipal (SEMURB, 2012). A área total a ser protegida soma cerca de 1.100 hectares.  

 Também compõe a paisagem da cidade o rio Potengi, que corta a cidade em sentido 

oeste para leste até o oceano, com extensão de 176 km e 1.488 ha de área de mangue.  

 

2.3 Coleta e análise dos dados 

 A coleta dos dados ocorreu em bairros com renda média mensal superior a R$ 918,00 

(SEMURB, 2012). Os bairros se encontram distribuídos no entrono das praias urbanas e UCs 

que compõem a paisagem diversificada da cidade. 

 Diferentes métodos de amostragem foram experimentados. Primeiro foram realizadas 

entrevista diretamente com os proprietários dos imóveis, mas ocorreu um baixo retorno. 

Posteriormente, foram realizadas consultas a corretores de imóveis, considerados especialistas 

na área, entretanto as informações só seriam conseguidas se houvesse interesse na compra das 

residências. Por fim, a consulta aos administradores de imobiliárias não foi bem sucedida, 

devido ao temor fiscal em revelar informações sobre preço, localização e quantidade de 

imóveis vendidos. A alternativa final usada para coletar o preço de venda, número de suítes, 

número total de quartos e número de vagas de garagem das habitações foi através de anúncios 

on line do jornal local (Tribuna do Norte; http://tribunadonorte.com.br/classificados/imoveis), 

no período de Junho de 2012 a Fevereiro de 2013  

http://tribunadonorte.com.br/classificados/imoveis
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 Entra Tabela 1 

 A variável idade não estava disponível nos anúncios e diferentes estratégias foram 

usadas para obter este dado. A primeira delas foi a comparação de imagens de satélites 

obtidas no histórico de imagens do google earth datadas de 2005 e de 2008 a 2012. Em 

seguida foi feita consulta às construtoras e, por fim, aos porteiros e síndicos dos apartamentos 

e flats.  

 A vista para o mar, para o rio e para as UCs foram coletadas no anúncio (através de 

fotos), por verificação em mapa e in loco. A distância das variáveis hedônicas e das principais 

lojas de supermercados foram estimadas utilizando a ferramenta de régua do Google Earth. 

 As características urbanísticas do local de estudo foram coletadas através de um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), identificadas e marcadas no mapa. Foram 

consideradas apenas escolas particulares, institutos federais e universidades públicas.  

 Para verificar o benefício econômico gerado por cada UC, três modelos lineares foram 

construídos utilizando o mesmo grupo de variáveis residenciais e urbanísticas e as variáveis 

hedônicas adequadas para cada caso, como indicado abaixo: 

                                                          

                              

Em que β1,...,βn são os coeficientes estimados que podem capturar o efeito dos atributos dos 

imóveis, β0 é o intercepto e Ai representa as variáveis ambientais. No modelo para o Parque 

das Dunas as variáveis que compõem A1 são distância para o Parque das Dunas, distância para 

a entrada do Parque das Dunas, distância para o mar e três variáveis dummy que indicam se a 

propriedade tem (=1) ou não (=0) vista para o Parque das Dunas, para o mar e para o rio 

Potengi. No modelo para o Parque da Cidade as variáveis que compõem A2 são distância para 

o Parque da Cidade, distância para a entrada do Parque da Cidade, distância para o mar e três 

variáveis dummy que indicam vista para o Parque da Cidade, para o mar e para o rio Potengi. 

No modelo para o Morro do Careca as variáveis que compõem A3 são distância para o Morro 

do Careca, distância para o mar e as variáveis dummy vista para o Morro do Careca, para o 

mar e para o rio Potengi. 

 O método gradativo (stepwise methods) foi utilizado como estratégia para a seleção 

das variáveis que melhor compõem o modelo. Tal método consiste em calcular uma sequência 

de equações de regressão e em cada passo do método é adicionada ou removida uma variável 

independente (GOTELLI; ELLISON, 2011). Todas as análises de regressão foram realizadas 

no software R. 
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3. RESULTADOS 

 Os resultados indicaram que a proximidade ao mar não agregou valor econômico ao 

preço de venda dos imóveis e que a vista para paisagem natural é uma variável hedônica 

importante na determinação do preço de venda do imóvel. A vista para o mar não foi 

determinante em todos os casos (e.g. Parque da Cidade). 

 Entra Tabela 2 

 O preço dos imóveis no entorno do Parque das Dunas é mais influenciado pela vista 

para o mar (aumento de R$ 74.755,90) do que pela vista para o parque (aumento de R$ 

28.887,90). Inversamente, ocorre uma pequena redução do preço dos imóveis mais distantes 

do parque (redução do preço de R$ 17,60) e de sua entrada (redução de R$ 7,20).  

 No entorno do Parque da Cidade, o preço das habitações é mais influenciado pela vista 

para o rio Potengi (aumento de R$ 58.316,60) do que pela vista para o parque (aumento de R$ 

54.104,50). As habitações mais distantes da entrada do parque sofrem uma redução de R$ 

68,10 nos preços. Contrariamente, ocorre um pequeno aumento do preço dos imóveis mais 

distantes do parque (aumento R$ 83,60). 

 Os preços das residências no entorno do Morro do Careca também são mais 

influenciados pela vista para o mar (aumento de R$ 87.640,00). Entretanto, ocorre um 

pequeno aumento do preço dos imóveis mais distantes do Morro (aumento R$ 5,70) e a 

variável vista para o Morro do Careca não foi significativa. 

 Todas as variáveis residenciais foram determinantes no preço de venda das 

residências, mas o aumento da área construída causa o maior aumento no preço final dos 

imóveis (em torno de R$ 2.090,63 para os três modelos).  A idade dos imóveis (máx: 40 anos; 

mín:1; média: 7) foi o segundo maior efeito indicando que o aumento da idade do imóvel 

causa uma perda marginal no preço de 5 a 6 mil reais. 

 Entre os atributos urbanísticos, apenas proximidade ao shopping e as escolas causaram 

pequeno efeito no preço dos imóveis. 

4. DISCUSSÃO 

 Os resultados para os modelos demostraram que o preço de venda do imóvel aumenta 

se tem vista para o mar, para o Parque das Dunas ou para o Parque da Cidade, quando as 

habitações são próximas a entrada do Parque das Dunas ou do Parque da Cidade aumenta o 

seu preço, como também aumenta se está próximo ao Parque das Dunas. Por outro lado, os 

preços diminuem se as propriedades estão próximas ao Parque da Cidade e ao Morro do 

Careca. Além disso, a vista para o mar é uma variável hedônica que contribui muito para o 

preço de venda do imóvel (e.g. BENSON et al., 1998; JIM; CHEN, 2009), mas isto não deve 
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ser assumido como um pressuposto, pois dependendo dos atributos naturais do entorno, outras 

paisagens que não a vista para o mar podem ter influência maior sobre o preço dos imóveis. 

Os resultados demostraram que vista para o mar é sempre significativa e exerce forte 

influência sobre o preço de venda dos imóveis, mas outros atributos naturais podem suprimir 

este efeito. Isto indica que a composição da paisagem influencia como cada ambiente natural 

é captado no preço das propriedades.  

A proximidade ao mar é apontada na literatura como uma variável que eleva o preço 

de venda das propriedades vizinhas (BENSON et al., 1998; ALBUQUERQUE et al., 2007; 

JIM; CHEN, 2009; HAMILTON; MORGAN, 2010). Porém, não foi encontrado na literatura 

trabalhos que avaliem quais combinações de atributos naturais podem superar o efeito de uma 

vista para o mar, mas neste trabalho a vista para o rio Potengi e para o Parque da Cidade 

agregaram um valor econômico maior aos imóveis do entorno deste parque do que a vista 

para o mar.  

A avaliação deste efeito deve contemplar a distância de cada imóvel ao mar e ao rio e 

a altura a que cada um se encontra, para permitir afirmações mais precisas. Nós encontramos 

correlação entre distância ao mar e vista para o mar (r de Pearson = 0,6), indicando que o 

benefício econômico gerado pela vista do mar é maior em imóveis mais próximos ao litoral. 

Da mesma forma a correlação entre vista para o Parque da Cidade e distância ao 

parque (r de Pearson = 0,6), indicou que o benefício econômico proporcionado por esta 

paisagem é maior para os imóveis próximos ao parque. Adicionalmente, apenas 11% dos 

imóveis que tem vista para o Parque da Cidade também tem vista para o mar, acentuando o 

efeito da vista do parque, uma vez que embora menos frequente, a vista para o mar não é o 

atributo mais valorizado para estes imóveis. 

Porém, mais trabalhos que avaliem como mar, rio e área verde determinam, em 

conjunto, o preço de imóveis podem indicar que áreas verdes e ambientes de água doce não 

são economicamente secundários em áreas costeiras, exercendo influência sobre políticas 

públicas, medidas de manejo e proteção destas áreas.   

 O efeito da composição da paisagem sobre o preço dos imóveis em seu entorno lança 

luz sobre questões que envolvem a importância do estabelecimento de múltiplas áreas naturais 

distribuídas pela cidade (e.g. MORANCHO, 2003). Além disso, este efeito destaca as 

consequências econômicas da política de conservação de UCs e de corpos d’água para os 

cidadãos, uma vez que proteção da qualidade da água e a preservação de parques e áreas 

naturais proporcionam maior acesso à natureza para todos os cidadãos (NETUSIL, 2013). 

 A paisagem natural desempenha um enorme papel na estética urbana (JIM; CHEN, 

2010) e os benefícios estéticos capturados no preço das residências são relevantes até mesmo 
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em uma cidade como Natal, que não é extremamente verticalizada e consequentemente não há 

um bloqueio da vista natural por elementos construídos.  

 Dessa forma, os elevados valores pagos pelo prêmio da vista para o mar, o parque e o 

rio refletem a compreensão das amenidades ambientais que não podem ser captadas pelo 

preço dos imóveis (SANDER et al., 2010), entre elas os serviços de regulação, como a 

purificação da água, purificação do ar, controle da erosão, regulação climática e redução do 

ruído, (COSTANZA et al., 1997; GEOGHEGAN, 2002; IRWIN, 2002; GÓMEZ-

BAGGETHUN; BARTON, 2013), além de momentos de contemplação e relaxamento, 

benefícios que desempenham papel importante para amenizar os problemas enfrentados no 

meio urbano (ESCOBEDO et al., 2011; PESCHARDT; STIGSDOTTER, 2013). Assim, o 

efeito encontrado neste estudo para imóveis próximos à entrada das UCs, corroborou a ideia 

de que a população reconhece os benefícios diretos promovidos pela visitação ao interior do 

parque, como oportunidades de recreação e bem estar (SANDER; POLASKY, 2009). Esta 

constatação implica que morar próximo à entrada do parque e fazer uso dele pode ser mais 

desejável do que apenas morar próximo a uma área verde natural protegida (e.g. JIM; CHEN, 

2006). 

 Intuitivamente, a vista para áreas verdes oferece contemplação da natureza e 

benefícios econômicos indiretos através de serviços ecossistêmicos (MORANCHO, 2003). 

Contudo, estes benefícios não se refletiram no comportamento de compra e venda de imóveis 

ao redor do Morro do Careca. Apesar de algumas áreas naturais prestarem desamenidades 

(ESCOBEDO et al., 2011) e acabarem por influenciar negativamente o preço das habitações, 

o mais provável é que o efeito da vista para o morro do careca esteja mascarado pelo efeito da 

vista para o mar (r de Pearson = 0,61), uma vez que as duas paisagens se confundem por 

estarem situadas lado a lado. Além disso, a proximidade ao morro do careca indicou, ainda 

que irrisoriamente, uma diminuição nos preços dos imóveis, provocado, provavelmente, pela 

urbanização não planejada no entorno do morro. Neste caso, existe um indicativo forte de que 

a ausência de serviços de infraestrutura urbana acaba por negligenciar os efeitos dos serviços 

ecossistêmicos prestados pela área natural (GÓMEZ-BAGGETHUN; BARTON, 2013).  

 Finalmente, os benefícios da vista para paisagens diversas e a proximidade às áreas 

naturais captadas neste estudo pelo método de preços hedônicos, validam o papel relevante, 

não só econômico, como de bem-estar social proporcionado pelo ambiente natural, o que pode 

resultar em uma melhor qualidade de vida urbana (HERZELE; WIEDEMANN, 2003). 

Mesmo que alguns destes benefícios não sejam diretamente tangíveis, os resultados hedônicos 

sugerem que em Natal as pessoas consideram estes benefícios valiosos e os associam a um 

aumento da qualidade de vida. Além disso, os resultados destacam a atenção necessária dos 
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gestores públicos ao planejamento e a distribuição de áreas protegidas, já que a perda de 

ecossistemas naturais na cidade gera uma maior vulnerabilidade econômica e de bem-estar à 

cidade e aos cidadãos (GÓMEZ-BAGGETHUN; BARTON, 2013). 

 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo fornecem informações sobre o valor atribuído à paisagem 

constituída por diferentes ambientais naturais. Estes resultados sugerem que cada área natural, 

inserida dentro de um mesmo contexto ambiental, político e turístico desempenha funções 

econômicas distintas e a importância de cada elemento da paisagem natural no preço de venda 

das habitações pode estar relacionada à composição da paisagem natural do entorno. 

A compreensão do efeito destes atributos ecossistêmicos naturais sobre o preço dos 

imóveis reforça a importância de que múltiplas áreas naturais sejam distribuídas pela cidade e 

deve direcionar o estabelecimento destas áreas de proteção urbanas. O incremento econômico 

gerado por áreas naturais é consequência da politica de conservação dos gestores e o melhor 

aproveitamento da criação de UCs depende do entendimento destes efeitos pelos tomadores 

de decisão para planejar o uso do solo e, com isso, minimizar os efeitos negativos 

econômicos, sociais e ambientais associados à urbanização.   
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Figura 1 – Área de estudo, mostrando a localização dos imóveis a venda no período de 

realização do trabalho e as áreas naturais protegidas. 

 

Figure 1 – The study area, showing the location of properties for sale during the study period 

and protected natural areas. 

Tabela 1 - Definição e resumo das variáveis usadas no modelo de preços hedônicos.  
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Table 1 - Definition and statistical summary of variables included in the hedonic pricing 

model. 

 
Variáveis residenciais: sigla e descrição Mínimo Máximo Média  D.p. Efeito Predito 

Preço valor do imóvel em R$ (reais) 120.000,00 1.455.830,00 388.360,00 247.053,70 Variável resposta 

Idade Idade do imóvel desde a construção 1 40 6,79 7,60 Negativo 

Area área construída em m2 34 345 107,9 64,30 Positivo 

Suites número de quartos com banheiros 0 4 1,605 1,06 Positivo 

Ncom número de quartos e suítes no total 1 6 2,71 0,69 Positivo 

Vagas número de vagas na garagem 1 4 1,766 0,86 Positivo 

Variáveis urbanísticas: sigla e descrição      

Dsuper Menor distância (m) ao supermercado 30 4965,0 967,5 862,98 Negativoa 

Descol Menor distância (m) à escola  15 1873,0 506,2 389,17 Negativoa 

Dshop Menor distância (m) ao shopping  40 3544,0 1473,6 900,73 Negativoa 

Daven Menor distância (m) à avenida 10 905,0 187,9 187,00 Positivoa 

Variáveis hedônicas: sigla e descrição      

Dmar Menor distância (m) ao mar 36 6519 2845 1824, 75 Negativoa 

DPqD Menor distância (m) ao Parque das 

Dunas 
10 3696,0 1230,2 905,11 Negativoa 

DePqD Menor distância (m) a entrada do 

Parque das Dunas 485 9690 4507 2401,68 Negativoa 

DPqC Menor distância (m) ao Parque da 

Cidade 
653 7837 4247 1942,69 Negativoa 

DePqC Menor distância (m) a entrada do 

Parque da Cidade 1055 8421 4518 2019,28 Negativoa 

Dmorro Menor distância (m) ao Morro do 

Careca 
394 13491 7237 3696,97 Negativoa 

VPqD Vista para o Parque das Dunas  0 1 0,7727 0,42 Positivo 

VPqC Vista para o Parque da Cidade 0 1 0,1853 0,39 Positivo 

Vmorro Vista para o Morro do Careca 0 1 0,1783 0,38 Positivo 

Vmar Vista para o mar 0 1 0,2517 0,43 Positivo 

Vrio Vista para o rio Potengi 0 1 0,1049 0,30 Positivo 
a
 - Para variáveis de distância a predição negativa indica que os indivíduos pagam mais para morar próximo a 

essas características. 
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Tabela 2 -  Coeficientes das análises de regressão no modelo do Parque das Dunas, Parque da 

Cidade e Morro do Careca. 

 

Table 2 - Coefficients of regression analyzes in the modelo f Dunas park, Park of the City and 

Morro do Careca. 
 

 Parque das Dunas Parque da Cidade Morro do Careca 

 Coeficientes t-Statistics Coeficientes t-Statistics Coeficientes t-Statistics 

InterceptPqDc -78487,3 -2,3     

InterceptPqCa   -129342,6 -4,0   

InterceptMorroa     -109300,0 -3,8 

Areaa 2035,9 10,3 2143,0 11,1 2093,0 10,7 

Idadea -5008,0 -5,3 -5783,3 -6,6 -5850,0 -6,6 

Suitesa 41286,4 4,6 41244,8 4,7 42230,0 4,8 

Ncoma 48488,5 4,0 48436,4 4,0 49700,0 4,0 

Vagas1b; 2a; 3b 38963,0 3,3 40459,2 3,4 36410,0 3,1 

Dshopb 18,9 2,6     

Descolc   -34,7 -2,3 -36,0 -2,3 

Vmar1a; 2b; 3a 74755,9 4,8 42 494,8 2,8 87640,0 6,6 

DPqDc -17,6 -2,3     

DePqDc -7,2 -2,5     

VPqDd 28887,9 1,9     

Vriob   58316,6 2,6   

DPqCc   83,6 2,4   

DePqCc   -68,1 -2,0   

VPqCb   54104,5 3,2   

Dmorrob     5,7 3,3 

 R2 = 0,8586; 

F-statistic=174,1 

R2 = 0,8622; 

F-statistic=163,1 

R2 = 0,8565; 

F-statistic= 213,7 

N = 283 
1 – Modelo Parque das Dunas; 2 – Modelo Parque da Cidade; 3 – Modelo Morro do Careca 
ap = 0,000; bp = 0,001; cp = 0,01; dp = 0,1 
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CONCLUSÃO GERAL 

  

 As áreas verdes urbanas e a paisagem natural promovem benefícios ambientais, sociais 

e econômicos, porém com a intensa urbanização e o crescimento desordenado das cidades 

essas áreas foram reduzidas. A discussão sobre o planejamento e o uso da terra por parte dos 

gestores públicos são relevantes, pois afetam a composição e arranjo da paisagem, com isso 

influenciam as disponibilidades de bens e serviços ambientais futuros. Pesquisa como a 

apresentada neste trabalho pode contribuir para elaboração de políticas públicas voltadas para 

a conservação e recuperação ambiental. 

 A metodologia de preços hedônicos capta apenas o valor de uso e neste estudo 

somente a relação entre áreas verdes, o mar, paisagem natural e valores de propriedade o que 

acaba por omitir outros benefícios gerados por estas áreas naturais. O sequestro de carbono, a 

redução da poluição atmosférica e melhoria da qualidade da água não são susceptíveis de 

serem avaliadas pela metodologia. Assim, o valor econômico total dos atributos ambientais 

considerados pode ser substancialmente maior do que o indicado por estes resultados. 

 A conservação da natureza em áreas urbanas esbarra muitas vezes com poucos 

investimentos, o valor da terra é afetado pela especulação imobiliária e por políticas de 

interesse locais, com isso a precificação hedônica pode ajudar os gestores públicos a estimar 

um orçamento equivalente ao preço da terra, principalmente quando se trata da ocupação de 

áreas verdes e áreas de alta qualidade ecológica ou cênica. 

 Por fim, o poder público pode utilizar a metodologia para estabelecer um zoneamento 

de uso e ocupação do solo, especialmente para estabelecer unidades de conservação e o tipo 

de acesso dado à população para cada caso. Os dados fornecidos são relevantes para 

desenvolver um plano de conservação da natureza, para preservar áreas de alto valor 

ecológico e para atualizar, com base na ecologia de paisagem, o desenvolvimento de áreas 

verdes na cidade. 

 

 

 

 


