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Instrumentos de planejamento e gestão 

do solo urbano em disputa



1. Considerações sobre a formação do preço da terra

2. Justificativas para captura de mais valias fundiárias

3. Questões para debate ou para que servem os instrumentos 

de controle do uso e ocupação do solo urbano?

QUESTÕES CENTRAIS



O que faz o 

preço da terra 

Aumentar?

O que compõem o

preço da terra?

Esforço individual ou esforço coletivo?



O solo é um bem natural, não reproduzido pelo trabalho humano,



Mas pode beneficiado pelo trabalho humano!



A implantação de equipamentos e serviços urbanos é condição 

essencial para o uso urbano.



Diretrizes para a construção das cidades –

Lei de parcelamento, 

LEI N 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

Tamanho dos lotes

Destinação de áreas públicas

Equipamentos e serviços de saneamento básico

Condições de infra-estrutura

Distinção das áreas públicas x privadas



Dois pesos e duas medidas: processos de exclusão territorial



O solo urbanizado é escasso!

A destribuição desigual dos serviços públicos, em quantidade e 

qualidade, dá a certos terrenos urbanos vantagens locacionais absolutas 

sobre todos os demais.

Os produtos imobiliários permanecem “ancorados” ao solo  durante todo 

o tempo de sua “vida útil”.

Como fator de produção de bens imobiliários, o solo só pode ser usado, 

portanto, uma vez durantes muitos anos, às vezes  décadas, período em 

que permanece “fora do mercado”.



Acessibilidade
Externalidade

Expectativa
Carga fiscal

Maior acessibilidade urbana 

Significa menor diferenciação 

entre localizações 

Menores custos de transporte 

Menores rendas da terra

Maiores cargas fiscais 

Menor disponibilidade dos 

usuários a oferecer por lotes 

urbanos

Se todos lotes são afetados 

pelas mesmas externalidades 

seus efeitos se anulam – ou 

valorização zero...

Mesma expectativas de todos 

Não diferenciam preços hoje



Expectativa de renda 

da terra futura com 

mudança da legislação 

e padrão da 

urbanização
Renda da terra atual

= preço de venda 

acrescido da expectativa 

futura – uso potencial

Renda da terra futura



Investimento público antecipa renda da terra – valorização futura

Estação Metrô – Barão da Torre

Ipanema. Construção do “Mirante da Paz”



ANTES... DEPOIS!

ANTES...
DEPOIS!

ANTES... DEPOIS!



Pedro Jorgensen: pjorgensen@superig.com.br

A competição entre 

serviços comerciais e 

financeiros e famílias 

de alta renda pelas  

localizações gera a 

intensificação de uso

do solo disponível, por 

via do  aumento dos 

parâmetros que 

definem o 

aproveitamento dos 

terreno - e/ou redução 

da área útil dos 

imóveis

$/m2 terreno

Coeficiente aproveitamento

Densidades e preços do solo



Pedro Jorgensen: pjorgensen@superig.com.br

A intensificação do 

uso por via da 

redução da área útil 

dos imóveis 

também aumenta o 

rendimento 

econômico por m2 

do terreno.

$/m2 terreno

área útil unidade



Pedro Jorgensen: pjorgensen@superig.com.br

O aumento da densidade não acompanhado do 

aumento do imposto sobre a propriedade fundiária 

implica que uma parcela crescente do dinheiro pago 

por cada imóvel é destinado a comprar o direito à 

localização.

$

1,00

densidade

solo

área  

útil



Os aspectos determinantes do

preço da terra urbana

O preço da terra 

É residual...

Restrição urbanística  -



Pedro Jorgensen e Fernanda Furtado, 2006.



Valor Residual e preço do terreno

Vr
Preço de aquisição do terreno

Renda apropriada pelo incorporador 

6c

Lucro do Incorporador (Ri)
Valor residual gerado

Despesas Totais do 

Empreendimento (Dp)

VTV

pjorgensen@superig.com.br

$

lote A            B            C            D tempo



Valor Residual e preço do terreno

Vr
Preço de aquisição do terreno

Renda apropriada pelo incorporador 

6c

Lucro do Incorporador (Ri) 15% = 300 mil
Valor residual gerado

Despesas Totais do 

Empreendimento (Dp)

60% do PGV = 1.200.000,00

VTV

pjorgensen@superig.com.br

$

lote A            B            C            D tempo

20 apartamentos = cada um vendido por 100.000,00 reais

Preço geral de vendas (VTR) = 2 milhões

1.200.000,00 + 300.000,00 = 

1.500.000,00

Sobram para gastar com o 

terreno = 500 mil



Valor Residual e preço do terreno

Vr
Preço de aquisição do terreno

Renda apropriada pelo incorporador 

6c

Lucro do Incorporador (Ri) 15% = 

2.400.000,00
Valor residual gerado

Despesas Totais do 

Empreendimento (Dp)

60% do PGV = 9.600.000,00

VTV

pjorgensen@superig.com.br

$

lote A            B            C            D tempo

40 apartamentos = cada um vendido por 400.000,00 reais

Preço geral de vendas (VTR) = 16 milhões

9.600.000,00 + 2.400.000,00 

= 1.500.000,00

Sobram para gastar com o 

terreno = 12.000.000,00



Despesas do 

empreendimento 

($ construtor)

$ incorporador

Taxa de Risco

Valor do terreno
($ proprietário)

PGV

OODC

($ coletividade)

Outorga Onerosa do Direito de 

Construir – OODC ou SOLO 

CRIADO

O preço pago pelo 

incorporador a título de 

OODC é o último 

abatimento  feito sobre o 

PGV.

A OODC é um 

instrumento de 

recuperação da 

valorização fundiária 

porque, num 

empreendimento 

imobiliário, o seu valor é 

uma proporção do valor 

da “cota de terreno” 

valorizado por suas  

qualidades objetivas e 

subjetivas.

Furtado e Jorgensen, 2006



Fórmula geral:

OODC = Área excedente x VT

PROPOSTA – Método do Terreno Virtual

Terreno virtual 

Igual ao anterior, ou seja: 

com Coeficiente Básico de 

Aproveitamento – CA = 1,

necessário para acomodar  

edificabilidade extra

É o que a municipalidade 

deverá tomar como base para 

estabelecer a contrapartida 

pela OODC

Fonte: Furtado, 2008

Área excedente

VT = Valor do m2 do Terreno



Método do Terreno Virtual

Simulação



Método do “Terreno Virtual”

Terreno virtual necessário para 

acomodar a edificabilidade adicional 

possível com a utilização do 

CA MáximoRua

DADOS PARA CÁLCULO
CA Básico 1
CA Máximo 3,0
Área do Terreno m2 1.000
Preço do m2 construído 2.500
Preço do m2 do terreno 250,00
Área construída - CA Básico 1.000
Área total Pretendida 3.000
Preço do Terreno 250.000



Área 
excedente

Coeficiente 
básico

Valor do m2 
Terreno

$ a ser pago 
de OODC

2.000 m2 1 250,00 500.000,00

Método do Terreno Virtual: 

OODC = (Área excedente / CA Básico) x VT



Área dos apto (m2) 56

N° de apto 54

Preço dos apto estimado 140.000,00

Preço m2 construído 2.500

PGV estimado 7.500.000,00

% PGV Valores em R$

Custo do empreendimento 60% 4.500.000,00

Remuneração do incorporador 15% 1.125.000,00

Risco 2,8% 210.000,00

Ganho extra (mais valia) e 
Terreno

22,2% 1.665.000,00

Total 100,00% 7.500.000,00

1.665.000,00 – 500.000,00 = 

1.165.000,00

Valor da OODC = 500.000,00

OODC
Aproximadamente 30% do 

ganho extra ou seja da mais 

valia fundiária

6% do PGV



Despesas do empreendimento 60%

$ construtor = 4.500.000,00

15% $ incorporador 1.125.000,00

2,8% Taxa de Risco = 210.000,00

Valor do terreno = aproximadamente 16% residual

($ proprietário) = 

1.165.000,00 para repartir com o empreendedor

PGV

6% de 

OODC = 

500.000,00

Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC ou: 

SOLO CRIADO

Furtado e Jorgensen, 2006

$ 7.500.000,00



- Incrementos, ou seja, aumento de 

valor que os terrenos experimentam 

nas diversas etapas do processo de 

urbanização

- Aumento da renda econômica do 

componente terra

Recordando:

O que é Mais-valias fundiárias?



Por que recuperar mais-valias fundiárias:

- Todo o valor da terra é mais-valia fundiária

- A mais-valia fundiária é gerada através da atuação 
pública e esforço coletivo

- Os proprietários não criam mais-valias fundiárias

- Se a sociedade não as recupera, toda a mais-valia 
fundiária fica nas mãos dos proprietários ou é repartida 
entre os seus “sócios”



Art. 2°. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana,

mediante as seguintes diretrizes gerais:

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de

urbanização;

X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e

dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a

privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens

pelos diferentes segmentos sociais;

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a

valorização de imóveis urbanos;

ESTATUTO DA CIDADE



Princípios da política urbana e o acesso a 

terra urbanizada

Estatuto da Cidade: instrumentos para regular o uso e ocupação do 

solo urbano – repartir ônus e benefícios com a urbanização

- Controle do preço da terra

- Recuperação dos investimentos públicos

- Garantia de moradias populares em áreas bem localizadas

- Melhor aproveitamento da infraestruturada instalada

Campo Estritamente 

Técnico 

Gestão 

Democrática

Estatuto da Cidade
Crítica ao zoneamento 

funcionalista e 

tecnocrático

Princípios da reforma 

urbana

Acesso à terra urbanizada



A POLÍTICA URBANA tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das  FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE e DA  PROPRIEDADE

O cumprimento da FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE: reduzir as 

desigualdades regionais e sociais, e garantir a qualidade ambiental e as 

condições de vida urbana.

A PROPRIEDADE URBANA cumpre a sua FUNÇÃO SOCIAL quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas 

no Plano Diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos 

cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas.  

Direitos e princípios constitucionais...

Estatuto da Cidade...



DIREITO DE CONSTRUIR X DIREITO DE PROPRIEDADE

Planejamento do Território
ESTADO

Uso da Propriedade

PRIVADO

Garantir a 

função social da 

cidade...

Diferenciação interna da 

cidade em relação ao 

uso da terra...



PROCESSO DE VALORIZAÇÃO FUNDIÁRIA DIFERENCIADO...

RECUPERAÇÃO DE PARTE DA MAIS VALIA GERADA...

REDISTRIBUIÇÃO DESTES BENEFÍCIOS PARA o QUE, ONDE?



O ciclo completo recomendado para a boa 

utilização da OODC da TDC inclui:

1. Arrecadação justa de contrapartidas financeiras 

2. Aplicação desses recursos em programas de 

investimentos previamente definidos através de 

planos de trabalho que orientam o funcionamento 

de um Fundo Municipal Específico



Questões para debate ou para que servem os 

instrumentos de planejamento e controle do uso e 

ocupação do solo?

- Articulação direta entre os instrumentos de regulação do uso e 

ocupação do solo urbano

- Estabelecer relações diretas e objetivas entre a captura de 

mais valias fundiárias à investimentos voltados á inversão 

de prioridades.

AMPLIAR OS BENEFICIÁRIOS DO PROCESSO DE 

VALORIZAÇÃO FUNDIÁIRA OU REDISTRIBUIR OS BÔNUS 

DA PRODUÇÃO DE MAIS VALIAS FUNDIÁRIAS


