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Análise de equilíbrio geral urbano 

Interações entre elementos urbanos distintos 
 
Considera a interdependência entre os vários 
mercados 
 
Equilíbrio geral urbano 
 

 Mercado de terra residencial, mercado de terra 
comercial e mercado de trabalho urbano 

 
Efeitos sobre padrão de uso do solo 
 
Exemplos: aumento das vendas externas, 
implantação do metrô e aumento no imposto sobre 
propriedade residencial 
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Condições de equilíbrio 

Várias cidades na região; “abertas” (mobilidade 
perfeita); pequenas em relação à região onde se 
inserem 
 
Equilíbrio locacional das firmas: equalização dos 
lucros – não há incentivo para re-localização (função 
bid-rent) 
 
Equilíbrio locacional das famílias: equalização da 
utilidade (função bid-rent) 
 
Propostas competitivas: terra alocada para quem 
oferece maior preço 
 
Equilíbrio no mercado de trabalho: D = S 
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Métricas 

Área do CBD = 

 

Área da cidade = 

 

Área do SRD = área da cidade – área do CBD 

 

Demanda total por trabalho =  

área do CBD x densidade média do trabalho 

 

Oferta total de trabalho =  

área do SRD x densidade média domiciliar 
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Exemplo numérico 2 
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Efeitos de equilíbrio geral de um aumento no preço e vendas externas 

Equilíbrio Equilíbrio Equilíbrio 
inicial parcial geral 

Raio do CBD em km (ub) 2.0 2.5 2.2 
Área do CBD em km2 12.56 19.63 15.20 
Largura do SRD em km (uh - ub) 4.0 3.5 4.3 
Área do SRD em km2 100.48 74.58 117.47 
Raio da cidade em km (uh) 6.0 6.0 6.5 
Área da cidade em km2 113.04 113.04 132.67 
Salário ($ por hora) 10.0 10.0 13.0 
Densidade média do trabalho (trabalhadores por km2) 20000 22000 21000 
Demanda total por trabalho (trabalhadores) 251200 431750 319150 
Densidade média domiciliar (famílias por km2) 2500 2500 2717 
Oferta total de trabalho (trabalhadores) 251200 186438 319150 
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Efeitos de equilíbrio parcial de um aumento no 
preço da exportações 

$ 

km até o CBD 

Função bid-rent comercial inicial 

Aumento do preço das exportações (1) aumenta o lucro das firmas; 
(2) aumenta a demanda por terra no CBD devido ao aumento da produção 

e entrada de novas firmas; (3) deslocando a função bid-rent das firmas 

Função bid-rent comercial com 
preços das exportações maiores 
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Exemplo numérico 2 
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Efeitos de equilíbrio geral de um aumento no preço e vendas externas 

Equilíbrio Equilíbrio Equilíbrio 
inicial parcial geral 

Raio do CBD em km (ub) 2.0 2.5 2.2 
Área do CBD em km2 12.56 19.63 15.20 
Largura do SRD em km (uh - ub) 4.0 3.5 4.3 
Área do SRD em km2 100.48 74.58 117.47 
Raio da cidade em km (uh) 6.0 6.0 6.5 
Área da cidade em km2 113.04 113.04 132.67 
Salário ($ por hora) 10.0 10.0 13.0 
Densidade média do trabalho (trabalhadores por km2) 20000 22000 21000 
Demanda total por trabalho (trabalhadores) 251200 431750 319150 
Densidade média domiciliar (famílias por km2) 2500 2500 2717 
Oferta total de trabalho (trabalhadores) 251200 186438 319150 



Qual o impacto sobre o mercado de trabalho? 

Aumento da demanda 
 

 Efeito territorial no CBD 
 Efeito sobre a densidade de emprego (efeito 

substituição) 
 
Redução da oferta 
 

 Efeito territorial no SRD 
 
Excesso de demanda aumenta salário aumentando a oferta 
de mão-de-obra... 
 

 Efeito territorial no SRD (cidade mais atrativa) 
 Efeito sobre densidade domiciliar (efeito 

substituição: habitação por não-habitação) 
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Qual o impacto sobre o mercado de trabalho? 

... reduzindo a demanda por mão-de-obra 
 

 Efeito territorial no CBD (via aumento do custo de 
produção) 

 Efeito sobre a densidade de emprego (preço da terra 
relativamente mais baixo) 

 
Salário continua a subir até que equilíbrio geral se estabeleça 
 
Atenção! 
 

 Interações entre mercados 
 Deslocamentos das funções bid-rent 
 Aluguel da terra (aumento beneficia proprietários) 
 Efeitos de bem-estar (aumento das exportações 

aumenta o número de residentes, não sua utilidade!) 
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Exemplo numérico 2 
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Efeitos de equilíbrio geral de um aumento no preço e vendas externas 

Equilíbrio Equilíbrio Equilíbrio 
inicial parcial geral 

Raio do CBD em km (ub) 2.0 2.5 2.2 
Área do CBD em km2 12.56 19.63 15.20 
Largura do SRD em km (uh - ub) 4.0 3.5 4.3 
Área do SRD em km2 100.48 74.58 117.47 
Raio da cidade em km (uh) 6.0 6.0 6.5 
Área da cidade em km2 113.04 113.04 132.67 
Salário ($ por hora) 10.0 10.0 13.0 
Densidade média do trabalho (trabalhadores por km2) 20000 22000 21000 
Demanda total por trabalho (trabalhadores) 251200 431750 319150 
Densidade média domiciliar (famílias por km2) 2500 2500 2717 
Oferta total de trabalho (trabalhadores) 251200 186438 319150 



Exemplo numérico 2 
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Efeitos de equilíbrio geral da implantação do metrô 

Equilíbrio Equilíbrio Equilíbrio 
inicial parcial geral 

Raio do CBD em km (ub) 2.0 1.8 2.3 
Área do CBD em km2 12.56 10.18 16.61 
Largura do SRD em km (uh - ub) 4.0 6.2 4.8 
Área do SRD em km2 100.48 190.88 141.68 
Raio da cidade em km (uh) 6.0 8.0 7.1 
Área da cidade em km2 113.04 201.06 158.29 
Salário ($ por hora) 10.0 10.0 6.0 
Densidade média do trabalho (trabalhadores por km2) 20000 20000 22000 
Demanda total por trabalho (trabalhadores) 251200 203575 365433 
Densidade média domiciliar (famílias por km2) 2500 2700 2579 
Oferta total de trabalho (trabalhadores) 251200 515380 365433 



Efeitos de equilíbrio parcial da implantação do 
metrô 
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$ 

km até o CBD 

Função bid-rent residencial inicial 

Implantação do metrô reduz custo de transporte das famílias, 
alterando sua função bid-rent 

Função bid-rent residencial após 
o metrô (menos inclinada) 

2.0 6.0 

Ra 

Rh 

Rb 
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Exemplo numérico 2 
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Efeitos de equilíbrio geral da implantação do metrô 

Equilíbrio Equilíbrio Equilíbrio 
inicial parcial geral 

Raio do CBD em km (ub) 2.0 1.8 2.3 
Área do CBD em km2 12.56 10.18 16.61 
Largura do SRD em km (uh - ub) 4.0 6.2 4.8 
Área do SRD em km2 100.48 190.88 141.68 
Raio da cidade em km (uh) 6.0 8.0 7.1 
Área da cidade em km2 113.04 201.06 158.29 
Salário ($ por hora) 10.0 10.0 6.0 
Densidade média do trabalho (trabalhadores por km2) 20000 20000 22000 
Demanda total por trabalho (trabalhadores) 251200 203575 365433 
Densidade média domiciliar (famílias por km2) 2500 2700 2579 
Oferta total de trabalho (trabalhadores) 251200 515380 365433 



Qual o impacto sobre o mercado de trabalho? 

Aumento da oferta 
 

 Efeito territorial no SRD 
 Efeito sobre densidade domiciliar (efeito 

substituição: habitação por não-habitação; terra por 
outros insumos) 

 Imigração (cidade mais atrativa devido a redução no 
custo de comutar: maior renda líquida) 

 
Redução da demanda 
 

 Efeito territorial no CBD 
 
Excesso de oferta reduz salário... 
 

 Função bid-rent residencial desloca-se para baixo 
 Função bid-rent comercial desloca-se para cima 
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Qual o impacto sobre o mercado de trabalho? 

Salário continua a cair até que equilíbrio geral se 
estabeleça! 
 
Atenção! 
 

 Mudança da inclinação e deslocamento para 
baixo da função bid-rent residencial 

 Aluguel da terra (aumento devido à 
acessibilidade e redução de custo de outros 
insumos produtivos) 

 Efeitos de bem-estar (cidade “aberta”: 
benefício é anulado pelo aumento do preço da 
habitação e redução nos salários) 
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Exemplo numérico 2 
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Efeitos de equilíbrio geral da implantação do metrô 

Equilíbrio Equilíbrio Equilíbrio 
inicial parcial geral 

Raio do CBD em km (ub) 2.0 1.8 2.3 
Área do CBD em km2 12.56 10.18 16.61 
Largura do SRD em km (uh - ub) 4.0 6.2 4.8 
Área do SRD em km2 100.48 190.88 141.68 
Raio da cidade em km (uh) 6.0 8.0 7.1 
Área da cidade em km2 113.04 201.06 158.29 
Salário ($ por hora) 10.0 10.0 6.0 
Densidade média do trabalho (trabalhadores por km2) 20000 20000 22000 
Demanda total por trabalho (trabalhadores) 251200 203575 365433 
Densidade média domiciliar (famílias por km2) 2500 2700 2579 
Oferta total de trabalho (trabalhadores) 251200 515380 365433 
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