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RESUMO
Este artigo tem por finalidade apresentar a metodologia utilizada nas projeções de cenários que
traduziram as diretrizes urbanísticas apontadas para o Projeto de Intervenção Urbana do Arco Tietê (PIUACT), incluindo a memória dos cálculos, as soluções matemáticas, os parâmetros e premissas adotadas a
partir da leitura cuidadosa de como se deu da atividade imobiliária recente na cidade de São Paulo. São
apresentados os estudos de precificação da contrapartida financeira em outorga onerosa, bem como as
possibilidades de descontos desta mediante o atendimento das tipologias construtivas incentivadas pelo
projeto urbanístico, e também são discutidos os modelos inovadores dos leilões de outorga onerosa. Os
estudos de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos imobiliários abordaram a dinâmica da
atividade imobiliária ao longo dos próximos 30 anos, a partir da análise histórica dos distritos e bairros do
interior e das imediações do perímetro do PIU-ACT, tendo como referência a necessidade dos
investimentos públicos apontados pelo Programa de Intervenções e indispensável para se alcançar as
melhorias sociais e ambientais preconizadas.
Palavras-chave: outorga onerosa, projeto de intervenção urbana, leilão de outorga onerosa, áreas mais
prováveis de transformação, áreas de intervenção urbana, Arco Tietê
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ABSTRACT
The purpose of this article is to present the methodology used in scenario projections that could translate
the urban planning guidelines for the Arco Tietê Urban Intervention Project (PIU-ACT), including the
calculation memory, mathematical solutions, parameters and assumptions adopted from the careful
reading of how the recent real estate activity took place in the city of São Paulo. It presents the pricing
studies of the financial consideration in land value capture for air rights – ‘onerous concession’, as well as
the possibilities of discounts of this through the attendance of the constructive typologies encouraged by
the urban project, and also the innovative models of the air rights auctions are discussed. The economicfinancial feasibility studies of Real Estate developments addressed the dynamics of vertical private
buildings activity – residential or nonresidential - over the next 30 years, based on the historical analysis
of the districts and neighborhoods inside and in the surroundings of the project's (PIU-ACT) boundary,
considering the need for public investments identified by the Interventions Program and requested for
achieving the social and environmental improvements recommended.
Key-words: Onerous concession, urban intervention project, onerous concession auction, more lilely
areas of transformation, urban intervention areas
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo demonstrar as hipóteses construídas no processo de
desenvolvimento do Projeto de Intervenção Urbana do Arco Tietê, desenvolvido pela São Paulo
Urbanismo entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2016. O PIU Arco Tietê fora elaborado em
consonância com o Plano Diretor Estratégico do Município – PDE (Lei Municipal nº
16.050/2014) e suas diretrizes complementares encontraram respaldo não somente no PDE como
também na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal nº 16.402/2016), na
Operação Urbana Consorciada Água Branca (Lei Municipal nº 15.893/2013) e na Lei de
melhoramentos viários do Arco Tietê (Lei Municipal nº 16.451/2016). O Projeto de Intervenção
Urbana estabeleceu três territórios para a implantação de novas infraestruturas, parâmetros
urbanísticos específicos, procedimentos de gestão e recursos para seu financiamento: foram
criadas as Áreas de Intervenção Urbana (AIU) que, pela primeira vez desde a regulamentação do
PDE, configuram uma oportunidade de transformação territorial e de ação coordenada entre as
diversas agendas setoriais da cidade sobre um mesmo local.
Figura 1: O Arco Tietê no contexto da Macroárea de Estruturação Metropolitana

Elaboração: SP Urbanismo

O projeto Arco Tietê foi formatado na forma de Projeto de Lei e encaminhado a Câmara
Municipal de São Paulo em dezembro de 2016 (PL 581/2016). As informações detalhadas pelo
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projeto estão disponíveis na publicação “Projeto de Intervenção Urbana Arco Tietê”, PMSP,
2016.
O Plano Diretor Estratégico definiu, junto a suas Macroáreas, territórios estratégicos não
somente para o desenvolvimento local mas também metropolitano. Como principal território, a
Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM) da cidade de São Paulo é a área fundamental
para a reorientação, ampliação e redistribuição dos processos de transformação urbana e
adensamento da cidade. Seu perímetro combina três elementos estruturantes: os três principais
rios – Tamanduateí, Pinheiros e Tietê; as ferrovias e avenidas pertencentes ao sistema viário
estrutural e os territórios produtivos.
Conforme as diretrizes programáticas do PDE, as intervenções urbanas na MEM têm por
objetivo melhorar o aproveitamento da terra e da infraestrutura urbana, aumentando as
densidades demográficas, e fomentando o desenvolvimento das atividades econômicas, com a
criação de empregos, produção de habitação de interesse social e de equipamentos públicos para
a população. Nesse território de importância metropolitana é preciso enfrentar os desafios de
uma necessária reestruturação urbana, implantando novos usos e atividades de âmbito social,
cultural e econômico.
Tais desafios inserem-se em uma estratégia de desenvolvimento urbano constante do PDE que
demanda duas ordens de providências relativas à gestão pública: em primeiro lugar, regular a
transformação desta região com base em projetos articulados, implantados por instrumentos
urbanísticos e, em segundo lugar, ordenar as ações da própria gestão e os investimentos na
cidade de modo a seguir os mesmos objetivos dos projetos e planos propostos. A MEM é
dividida em diferentes setores com características e objetivos específicos1.
i.

ii.

iii.

1

O Setor Orla Ferroviária e Fluvial está localizado ao longo das ferrovias e dos principais
rios da metrópole – Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, onde se concentram terrenos
industriais, sendo alguns deles subutilizados e outros com intensa produtividade. Está,
ainda, dividido em subsetores para os quais deverão ser desenvolvidos Projetos de
Intervenção Urbana (PIU) que orientarão as transformações urbanísticas, sociais,
econômicas e ambientais pretendidas: a) Arco Leste; b) Arco Tietê; c) Arco
Tamanduateí; d) Arco Pinheiros; e) Arco Faria Lima - Águas Espraiadas - Chucri Zaidan;
f) Arco Jurubatuba.
O Setor Eixos de Desenvolvimento compreende áreas carentes de emprego, localizadas
no entorno de grandes vias estruturais e rodovias, e com grande concentração
habitacional. Está, também, dividido em subsetores, para os quais estão previstos,
sobretudo, incentivos urbanísticos e fiscais para ampliação da oferta de emprego: a) Arco
Jacu-Pêssego; b) Avenida Cupecê; c) Noroeste - Avenida Raimundo Pereira de
Magalhães e Rodovia Anhanguera; d) Fernão Dias;.
Por fim, o Setor Central corresponde ao centro histórico da cidade e caracteriza-se pela
concentração de comércio e serviços especializados. Neste, o objetivo é aumentar a
densidade demográfica e a oferta habitacional, respeitando o patrimônio histórico e
fortalecendo, ainda, a base econômica local.

Art. 12 - Lei 16.050/14
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Nesta Macroárea os projetos urbanos, em ação coordenada pela gestão pública, marcam a
integração de estratégias de médio e longo prazo com o conjunto de ações determinadas em
programas específicos para o desenvolvimento de seus setores. Cada ação possui características e
objetivos particulares. No Setor da Orla Ferroviária e Fluvial, há grande concentração de
empregos e usos residenciais esparsos. Por isso, é um território estratégico para a ampliação da
oferta de moradia, preservando os empregos. É neste setor que se encontra o Arco Tietê.
As propostas previstas para o Arco Tietê visaram aperfeiçoar a conformação do território
recepcionando novos usos e atividades, com maior equidade e qualidade na distribuição do
adensamento construtivo e populacional. Somou-se a isso a conformação de um sistema de
transportes e de espaços públicos que estimulassem o desenvolvimento urbano equilibrado da
região. Neste sentido o Arco é caracterizado por conter:
i. áreas urbanizadas que demandam recuperação, reabilitação ou requalificação para
aplicação de programas de desenvolvimento econômico;
ii. áreas com existência de relevantes concentrações de imóveis não utilizados ou
subutilizados, públicos ou privados;
iii. áreas compatíveis com processos de remodelagem e reestruturação urbana,
econômica, social e ambiental;
Durante seu processo de desenvolvimento, uma leitura territorial do perímetro do Arco Tietê
serviu de base para a identificação de áreas específicas que devem ser submetidas a processos de
transformação e requalificação urbanística. O conjunto de estudos técnicos realizados, a partir da
caracterização de aspectos socioterritoriais e ambientais, propôs um programa de interesse
público coordenado para as futuras intervenções. Esse programa determinou as estratégias de
desenvolvimento social e econômico da região associadas às diretrizes do PDE e da Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS). A leitura territorial associada ao programa de
interesse público determinou as premissas da proposta deste Projeto de Intervenção Urbana e o
tempo necessário para a sua implantação
2. O PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA DO ARCO TIETÊ

Define-se como Projeto de Intervenção Urbana (PIU) o processo que reúne e articula os estudos
técnicos necessários para promover o ordenamento e a reestruturação urbana em áreas
subutilizadas e com potencial de transformação no Município de São Paulo. Regulamentados
pelo Decreto Municipal 56.901/2016, é um projeto coordenado pelo poder público com o
objetivo de proporcionar condições necessárias ao desenvolvimento urbano e econômico da
cidade. Segundo as disposições do Artigo 134, do PDE, caberá ao município desenvolver
Projetos de Intervenção Urbana para maior aproveitamento da terra urbana e o consequente
aumento nas densidades construtivas e demográficas, implantação de novas atividades
econômicas e emprego, atendimento às necessidades de habitação e de equipamentos sociais
para a população.
O PIU, de um modo geral, propõe um programa de intervenções baseado em parâmetros
urbanísticos específicos e em modelos de financiamento e gestão associados a um programa de
desenvolvimento econômico. Especificamente para o Arco Tietê, considera como objetivos a
serem alcançados aqueles relacionados ao Setor Orla Ferroviária e Fluvial da MEM e também
considera a inserção de suas ações não somente no contexto municipal, mas metropolitano.
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2.1. Objetivos gerais do projeto
Para a definição das estratégias de implantação e evolução do projeto, que apresenta grande
escala e consequente heterogeneidade territorial, foram definidos os seguintes objetos:
i.

Direcionar os investimentos do setor público e privado e o uso da infraestrutura
para incrementar a oferta de empregos e o desenvolvimento econômico,
dinamizando os setores produtivos existentes, bem como promover o uso
diversificado, intensivo e equilibrado do território;

ii.

Estimular a diversidade tipológica habitacional e a implantação de equipamentos
sociais e institucionais para atendimento de diferentes faixas de renda,
viabilizando a permanência da atual população residente;

iii.

Mitigar os problemas ambientais do território, ampliando o sistema de controle de
inundações e alagamentos, reduzindo o efeito das ilhas de calor e incrementandose a oferta de espaços e áreas verdes públicas;

iv.

Promover a transformação de áreas ociosas, de imóveis subutilizados e a
instalação de novos usos compatíveis às áreas com solo potencialmente
contaminado, possibilitando sua reinserção funcional no ambiente urbano de
forma sustentável, segura e integrada aos demais objetivos desta lei;

v.

Melhorar as condições gerais de mobilidade e acesso da região, em escala local e
regional, harmonizando a convivência entre os diversos modais de circulação,
priorizando o acesso à rede de transporte coletivo;

vi.

Qualificar o ambiente urbano, por meio da preservação e valorização dos recursos
naturais e da proteção e recuperação do patrimônio histórico, artístico, cultural,
urbanístico, arqueológico e paisagístico existente;

Estes objetivos não têm a expectativa de que o Arco Tietê se transforme ou se renove de forma
completa. Mas que promova a indução de mudanças estratégicas e suficientes, ao longo dos
próximos 30 anos, para a consolidação de vetor alternativo para o crescimento econômico e
social da metrópole. Trata-se de um processo que busca alterar a lógica de concentração de
investimentos públicos no vetor sudoeste da cidade e do padrão de segregação socioespacial dela
decorrente.
O processo deste desenvolvimento urbano tem como estratégias:
i.

Orientar os investimentos públicos pelos critérios de maior possibilidade de
transformação urbanística associada à melhor viabilidade econômica da
intervenção;

ii.

Elaborar os Planos de Ação Integrada2 capazes de desencadear o processo de
transformação territorial, especialmente considerando os aspectos do atendimento

Planos de Ação Integrada, de acordo com o PL 581/16 são “conjuntos de intervenções públicas, selecionadas do
Programa de Intervenções do Arco Tietê, (...) estruturados de forma consolidada e hierarquizada direcionados a uma
parcela definida do território ou à solução de um problema específico no âmbito do PIU”
2
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habitacional, provisão de equipamentos sociais, requalificação de logradouros e
áreas públicas, obras de infraestrutura urbana e implantação de melhoramentos
públicos.
2.2. A divisão do território em unidades de projeto
As “unidades de projeto” identificadas no PIU Arco Tietê foram delimitadas através da
sobreposição de regramentos e de infraestruturas determinadas por diversos planos e projetos do
município. Fato este ocorrido a partir da aprovação do Plano Diretor Estratégico, com a
delimitação dos setores da MEM, passando pelo Zoneamento das áreas produtivas (ZDE e ZPI) e
das Zonas de Estruturação Metropolitana (ZEM e ZEMP), pela incorporação da Operação
Urbana Consorciada Água Branca (Lei Municipal nº 15.893/2013), pela lei de alinhamento
viário do Arco Tietê (Lei nº 16.451/2016) e pela localização de grandes parcelas de terrenos
públicos que podem ter seus usos reorganizados. Em conjunto, somam-se a estes condicionantes,
as regiões onde se faz necessária a mitigação de problemas de drenagem e ilhas de calor e a
implantação de uma rede de espaços públicos qualificada.
Tais condições determinaram três áreas estratégicas de intervenção, assim divididas: Apoios
Urbanos; Centralidade da Metrópole; Lapa
2.2.1. Os Apoios Urbanos
São as áreas envoltórias dos eixos de mobilidade, associados a infraestruturas de drenagem,
distribuição de energia e telecomunicações. Próximos a estes eixos propõem-se uma rede de
espaços livres e equipamentos urbanos que apoiarão o adensamento populacional e construtivo
pretendido, articulando a criação de novos postos de trabalho e à oferta de unidades
habitacionais. Implantados junto à planície fluvial e paralelos ao rio, propiciam o
desenvolvimento social, econômico e ambiental em seu entorno e integram os bairros a norte e a
sul do rio Tietê.
A proposta dos Apoios Urbanos parte da definição de um novo eixo de mobilidade na região
norte, denominado Apoio Urbano Norte, implantado ao longo da atual faixa de domínio da linha
de alta tensão, através de seu enterramento, e do melhoramento viário de algumas avenidas e
ruas nos distritos de Casa Verde, Santana, Vila Guilherme e Vila Maria. A partir da implantação
deste eixo, estruturas qualificadas permitirão o adensamento populacional e presume-se, o
equilíbrio do número de empregos e de habitantes na Zona Norte, promovendo oportunidades
para qualificação de comércios, serviços e empresas. O Apoio Urbano se completa ao sul com a
implantação de uma infraestrutura de mobilidade equivalente que, combinada à indução do
adensamento populacional e construtivo em seu entorno, favorecerá a renovação da planície
entre a orla ferroviária e o Tietê, desde o bairro da Lapa até o bairro do Tatuapé. A implantação
destes sistemas de infraestrutura está necessariamente articulada à produção de novas frentes de
expansão da ocupação urbana e à reorganização do sistema fundiário do Arco, permitindo o
acesso à terra para a implantação e financiamento do PIU e para a produção de habitação social,
equipamentos públicos e infraestrutura para o desenvolvimento econômico da cidade.
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Figura 2: imagens conceituais da ocupação urbana nos Apoios urbanos Norte (esquerda) e Sul (direita)

Elaboração: SP-Urbanismo

2.2.2. A Centralidade da Metrópole e a Lapa
A Centralidade da Metrópole compreende área localizada junto ao eixo norte-sul da cidade e na
vizinhança de grandes equipamentos públicos como o Anhembi, o Campo de Marte, alguns
centros comerciais e equipamentos culturais. É caracterizada por um grande número de glebas
públicas que podem ser reorganizadas de forma a propiciar a produção habitacional, inclusive de
interesse social, o incremento da rede de espaços públicos e o financiamento das intervenções
previstas, visando o melhor desenvolvimento da região.
Sobre a intervenção na Lapa, esta se trata da criação de uma nova centralidade a partir do
redimensionamento da estrutura fundiária de áreas subutilizadas, com grande oferta de
infraestrutura devido à instalação de novas linhas de transporte de alta capacidade, pelo Metrô –
Linha 6 e pela CPTM, gerando novas oportunidades de uso e ocupação em uma área estratégica
da metrópole.
Para estas duas unidades de projeto foram determinadas estratégias territoriais que priorizassem
a criação de novas centralidades, tendo como principal objetivo a transformação de áreas de
baixa densidade populacional que contam com grandes glebas, públicas e privadas, para o
incremento e renovação da infraestrutura e a qualificação ambiental da região. Consideram
igualmente a oportunidade do grande número de equipamentos e da infraestrutura instalada, de
abrangência metropolitana, para o incremento de usos residenciais, de forma a equilibrar a oferta
de emprego e moradia nessas regiões. A proposta de novas centralidades contém diretrizes de
uso e ocupação que articulam ambas as margens do rio Tietê e promovem modelos adequados de
urbanização e de desenho da paisagem. Essas diretrizes permitirão à cidade resignificar sua
relação com o rio e propiciar o desenvolvimento urbano de modo a superar os desequilíbrios
entre moradia e emprego nesse território.
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Figura 3: divisão do território em unidades de projeto

Elaboração: SP-Urbanismo

Cada uma destas três Áreas de Intervenção possui diretrizes específicas que atendem os objetivos
gerais do PIU Arco Tietê. São perímetros determinados onde se estabelece um programa de
intervenções próprio associado a parâmetros urbanísticos, capazes de gerar a transformação
pretendida. Trazem oportunidades de desenvolvimento urbano e econômico vinculados à
regulação da área construída computável adicional prevista tanto no PDE quanto na LPUOS.
Para além das “unidades de projeto”, as demais áreas integrantes do setor Arco Tietê da MEM
também são impactadas diretamente pela transformação urbanística proposta no PIU. Isto reforça
a condição da região enquanto território produtivo e complementa o adensamento e a diversidade
tipológica da ocupação, recebendo contribuições na melhoria da infraestrutura e da criação da
rede de espaços públicos.
2.3. O Instrumento Urbanístico das Áreas de Intervenção Urbana (AIU)
Para a consecução de seus objetivos, o PDE determina que o PIU demonstre quais são as ações e
regramentos mais adequados para a sua eficiente implantação, utilizando-se de instrumentos
urbanísticos para sua aplicação. No capítulo sobre ordenamento e transformação territorial
encontram-se elencados os instrumentos urbanísticos capazes de colaborar na implantação dos
Projetos de Intervenção Urbana. Incluem-se nestes instrumentos aqueles que preveem ações para
a composição de investimentos e formas de financiamento da proposta; incentivos econômicos e
estratégias de gestão quando de sua implantação; e as ações mitigadoras vinculadas às condições
socioambientais da região a ser requalificada. Instrumentos como Áreas de Intervenção
Urbana (AIU), Operações Urbanas Consorciadas (OUC) e Concessão Urbanística são, por
exemplo, instrumentos urbanísticos adequados para a implantação dos Projetos de Intervenção
Urbana.
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A AIU é uma porção do território delimitada como área de especial interesse para a
reestruturação, transformação, recuperação e melhoria ambiental, com o objetivo de gerar efeitos
positivos na qualidade de vida, no atendimento às necessidades sociais e no desenvolvimento
econômico do município. A AIU reúne um programa de intervenções associado a parâmetros
urbanísticos e à definição de quantidades necessárias de área construída adicional para atender o
adensamento populacional e construtivo desejado ao território. A AIU, instituída por meio de
uma lei especifica, também define as formas de regulação da outorga onerosa do direito de
construir a partir das conclusões e diretrizes do PIU.
A necessidade de implantação do projeto por lei específica confere ao instrumento a segurança
jurídica necessária, tanto no tocante à expectativa de sua implantação quanto ao controle social
do seu planejamento urbanístico. A implantação do Projeto será gerida com a participação dos
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores públicos e privados, para
promover programas de interesse público voltados a formas de ocupação mais intensa,
qualificada e inclusiva do território, associando a isto medidas de desenvolvimento econômico,
racionalização da rede de infraestrutura e a preservação de ecossistemas ambientais.
No §5º do art. 145, e nos subsequentes artigos 146 a 148, o PDE traz elementos que caracterizam
o instrumento das AIU. Na busca da viabilidade e do financiamento das propostas de
transformação, o Plano Diretor permite que cada AIU defina o valor do potencial construtivo
adicional em seu território, valendo-se de fatores de planejamento e social próprios, por
intermédio do controle da quantidade de área construída computável adicional (ACCA). A soma
destes dois índices (preço e disponibilidade da ACCA) permite, mediante a realização de estudos
econômicos, identificar o volume de recursos disponíveis que contribuirão para o financiamento
das intervenções previstas no projeto. Os valores arrecadados, obtidos por mecanismos
específicos de alienação, poderão ser segregados em conta especial do Fundo de
Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), para exclusiva utilização na implantação do projeto.
2.3.1. As AIU do Projeto do Arco Tietê
O Projeto de Intervenção Urbana do Arco Tietê indica que as três unidades de projeto propostas,
Apoios Urbanos, Centralidade da Metrópole e Lapa, sejam implantadas através do instrumento
urbanístico da AIU, garantindo:
i. Diretrizes gerais para todo o território englobado pelo perímetro do Arco Tietê,
vinculando o planejamento urbanístico às ações infraestruturais propostas;
ii. Proposta de regulações urbanísticas específicas destas unidades de projeto integradas à
existente OUC Água Branca, de tal forma que acabem se viabilizando de forma
autônoma e em tempo adequado.
Como efeito da implementação deste instrumento urbanístico, os estudos econômicos modelaram
cenários de transformação territorial para cada AIU considerando a gradativa valorização do
preço da terra (e consequentemente da outorga onerosa), provocada tanto pela infraestruturação
dos espaços públicos, como pela geração de oportunidades de produção imobiliária, sempre
consonantes com as intenções do projeto urbanístico, e de forma a criar a dinâmica econômica
suficiente para arrecadar os recursos financeiros que suportem o programa de intervenções
almejado.
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A prevalência da comercialização do potencial construtivo através da contrapartida financeira em
outorga onerosa permite a desejável flexibilidade por parte da coordenação pública, pois por um
lado fica garantida a conta segregada para cada AIU, vinculando receitas e despesas por unidade
de projeto, e por outro se apropria do regramento ordinário da cidade, fortalecendo os elementos
positivados pelo PDE – fator de planejamento (FP) e fator social (FS), enviando à sociedade a
mensagem clara e direta sobre quais tipologias construtivas, em que locais, e em que tempo são
mais indicadas e incentivadas pelo projeto urbanístico.
A AIU diferencia-se das operações urbanas consorciadas quanto às suas fontes de financiamento
e quanto à sua relação com a iniciativa privada. Permitindo a aplicação alternativa de recursos
provenientes de outros fundos municipais (votados para promoção habitacional de interesse
social ou saneamento, por exemplo), e através da geração de receitas provenientes de
empreendimentos público-privados em terrenos públicos que necessitam de parcelamento do
solo (projetos estratégicos), espera-se que haja maior convergência das iniciativas em atuação
concertada com as prioridades do PIU.
As disposições veiculadas pelo Plano Diretor Estratégico e pela Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo com as propostas de transformação e requalificação urbanística, cogitadas
para a totalidade do Arco Tietê e para suas unidades de projeto, por fim, caracterizam-se como
um sistema consequente de planejamento e regulação do desenvolvimento urbano para área
objeto de estudo. Sua implantação fornecerá ao Município de São Paulo a proposta de um marco
normativo urbanístico que ao mesmo tempo reconhecerá as diferenças e peculiaridades do
extenso território do Arco Tietê e tratará de propor projetos de desenvolvimento urbano, a partir
da abordagem de questões localizadas, capazes de desencadear processos de transformação para
toda a região de estudo, a cada momento do crescimento econômico e social da cidade.
3. METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE ACCA,
PRECIFICAÇÃO DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E
ESTIMATIVA DA ARRECADAÇÃO
3.1. Cálculo da Área Construída Computável Adicional (ACCA) a partir da Análise da
Área Mais Provável de Transformação Urbanística (AMPT Urbanística)
O conceito de área construída computável adicional (ACCA) remete-nos ao estoque de metros
quadrados permitidos através da concessão de parâmetros urbanísticos para serem construídos
até o coeficiente de aproveitamento máximo (CA max), em acréscimo ao potencial construtivo
gratuito pertencente a cada lote (CA bas), e mediante pagamento de contrapartida financeira em
outorga onerosa do direito de construir. Existem inúmeras combinações e variáveis a serem
observadas que permitem estimar cenários mais prováveis de substituição dos usos horizontais
(casas, terrenos vagos, estacionamentos, galpões, etc) pelos usos verticais (prédios residenciais,
comerciais ou mistos), de forma a simular o consumo deste potencial construtivo adicional
oneroso, sendo que a equipe de estudos econômicos assumiu um deles, conforme descrito a
seguir.
Para o cálculo do potencial mais provável de ACCA (ou somente ACA) no PIU Arco Tietê foi
criada a metodologia denominada “AMPT Urbanística” ou Área Mais Provável de
Transformação segundo critérios e parâmetros urbanísticos, uma variante do método conhecido
como AMP (Área Mais Provável de Transformação) que, além dos usos pregressos nos lotes,
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também leva em conta a concessão de parâmetros urbanísticos majorados no âmbito do Projeto,
bem como o tamanho do lote originário. A metodologia anterior (AMP) esgotava a análise da
probabilidade de transformação apenas no exame do uso pregresso nos lotes.
A introdução de novas variáveis na análise da probabilidade de transformação é economicamente
justificável. A concessão de parâmetros urbanísticos como as majorações do CA Max e do
gabarito de altura máximo permitem maior verticalização, admitindo diluição de custos fixos tais
como a aquisição do terreno, o projeto arquitetônico, a construção (montagem do canteiro de
obras) e outros, em empreendimentos com maior área vendável, e ocasionando maiores ganhos
de escala. A variável “tamanho do lote originário” entra na equação ao reduzir custos de
transação da aquisição de áreas, na medida em que lotes grandes reduzem a quantidade de
negociações e de coincidências de interesses para que se consiga um lote final grande o
suficiente para se construir um empreendimento imobiliário.
O resultado final da imbricação de todos os elementos elencados resulta na quantidade
demandada de ACCA estimada, e pode ser sintetizado na seguinte fórmula:
, ∀ i ∈N / i ≤ n.
Onde,
i =operador do somatório que indica realização de cálculos sobre cada um dos lotes
existentes na AIU em estudo;
n = número total de lotes originalmente presentes na AIU em estudo;
AMPT i = Área do i-ésimo lote x Probabilidade de transformação do uso pregresso
associado no i-ésimo lote;
Fator Urbanístico i = definido lote a lote conforme o CA máximo concedido, a restrição
quanto ao gabarito de altura da edificação e o tamanho do lote pregresso (ver tabela 2
para maiores detalhes).
Para os estudos do PIU Arco Tietê, utilizamos as premissas combinadas pelos itens das Tabelas
1 e 2, abaixo:
Tabela 1: indicador de renovação por tipo de uso (método AMPT)
Código

Descrição

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Uso Res. Horiz. Baixo Padrão
Uso Res. Horiz. Médio Padrão
Uso Res. Horiz. Alto Padrão
Uso Res. Vertical Médio Padrão
Uso Res. Vertical Alto Padrão
Uso Com. e Serviço Horizontal
Uso Com. e Serviço Vertical
Uso Industrial
Uso Armazéns e Depósitos
Uso Especial (Hotel, Hospitais, etc)
Uso Escola
Uso Coletivo (Cinema, Teatro, etc

Passiveis de
transformação (APT)
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO

Probabilidade de
transformação (AMPT)
60%
30%
40%
60%
60%
-
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13
Uso Terrenos Vagos
14
Uso Res. Vertical Baixo Padrão
15
Uso Garagens não residenciais
99
Outros usos
Fonte: DEINFO – TPCL

SIM
NÃO
SIM
NÃO

90%
65%
-

Tabela 2: Relação de Indicadores Urbanísticos (método AMPT Urbanística)

Indicadores
Urbanísticos

Gabarito de Altura
máximo concedido pelo
projeto (m²)

CA

6,0

tamanho do
terreno (m²)

4,0

2,0

6,0

>2500

4,0

2,0

<2500

sem limite

1,5

1,4

1,25

1

0,9

0,75

48

1,4

1,3

1,15

0,9

0,8

0,65

28

1,25

1,15

1

0,75

0,65

0,5

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

Após a combinação dos elementos das duas tabelas acima, chegamos aos resultados da AMPT
Urbanística distribuído no território. Vejamos a seguir, a título de exemplo, o resultado da
aplicação dessa metodologia na Área de Intervenção Urbana da Lapa (AIU- LAP).
Figura 4: Taxa de Transformação Urbanística na AIU-LAP após aplicação do método AMPT-U

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo
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3.2. Método de Precificação da Área Construída Computável Adicional (ACCA)
3.2.1. Comercialização em Balcão
Para efeito de simulação de cenários do Projeto de Intervenção Urbana do Arco Tietê (PIUACT), a precificação da outorga a ser comercializada “em balcão” foi estabelecida nos termos da
lei 16.050/14 (PDE), e possui a seguinte fórmula: C = (At / Ac) x V x Fs x Fp 3 . Os fatores de
planejamento (Fp) foram estabelecidos de forma a reduzir ou, no máximo, igualar aos
previamente estabelecidos pela lei 16.402/16 (zoneamento), variando entre 0,3 e 2. O fator de
interesse social (Fs) manteve-se igual ao fixado pelo PDE4, e para os estudos econômicos variou
entre 0,6 e 1 conforme a tipologia adotada pelo “empreendimento paradigma”.

3.2.2. Leilão de Outorga
Foi também inserido no projeto de lei a possibilidade inovadora do estabelecimento de leilões de
potencial construtivo adicional, em que o preço inicial sofreria um desconto em relação ao preço
comercializado na modalidade “em balcão”. O leilão visa compatibilizar a rentabilidade do
empreendedor com as intenções de projeto em requalificar espaços urbanos nas regiões
receptoras de obras e novos equipamentos públicos e, consequentemente, proporcionar a atração
de mais moradores ou empregos, conforme a alvo do projeto urbanístico. Cada leilão deverá
estar lastreado pelo Plano de Ação Integrado (PAI) antecedente, o qual vinculará a arrecadação
obtida no leilão à consecução de obras predeterminadas e pertencentes àquelas estabelecidas
como necessárias em cada Área de Intervenção Urbana - AIU.
Antecedendo o leilão, os recursos arrecadados pela modalidade de comercialização direta da
Prefeitura (“em balcão”) serão os primeiros a ingressarem para cumprir a necessidade de
recursos do Plano de Ação Integrada. Além disso, a escolha tanto do desconto máximo permitido
como também da quantidade de ACCA a ser leiloada deve ser suficiente para que, após o
acréscimo ao arrecadado na modalidade direta, a soma seja satisfatória para concluir o Plano de
Ação Integrada em vigência.
A descrição do formato dos leilões é abordada em tópico específico deste artigo.
3.3. Programa de intervenções: destinação de recursos financeiros em investimentos
socialmente estratégicos e programa de incentivos no PIU – Arco Tietê
3.3.1. HIS e Equipamentos Públicos no PIU – Arco Tietê
Para a definição da estratégia de provisão habitacional de interesse social e de equipamentos
públicos no âmbito do PIU - Arco Tietê, partiu-se da hipótese em que haveria, no mínimo, a
destinação de 30% da arrecadação estimada para estes dois fins5.
3

Calculada conforme termos do Art. 117 da lei 16.050/14
Quadro 5 da lei 16.050/14
5
O Art. 146 da lei 16.050/16 determina que “no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos arrecadados
deverão ser aplicados em Habitação de Interesse Social, incluindo infraestrutura e equipamentos sociais para atender
à população moradora, preferencialmente na aquisição de glebas e terras no perímetro de abrangência ou no
perímetro expandido”.
4
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A seguir, como forma de ilustrar o padrão geral das AIU, estão as destinações de recursos para a
AIU-Lapa (figura 5), e mais abaixo, a distribuição geral dos recursos para as demais áreas de
intervenção (tabela 3).
Figura 5: Destinação de recursos na AIU-LAPA

R$
2,3bi

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo
Tabela 3: destinação da arrecadação total estimada
AIU

HIS e Equip. públicos
(R$ milhões)

Lapa
685,67
Centralidade
816,72
Apoios Urbanos
712,77
Total
2.215,17
%
30%
Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

Demais Destinações
(R$ milhões)

Total de Recursos
(R$ milhões)

1.599,90
1.905,68
1.663,14
5.168,74
70%

2.285,57
2.722,41
2.375,92
7.383,91
100%

3.3.2. Metodologia para estimativa do valor das desapropriações necessárias para o
programa de intervenções
Por se tratar de uma área de estudo de escala muito grande, é inviável a estimativa através das
metodologias tradicionais de avaliação imobiliária, do preço de cada imóvel em que se fará
necessária a desapropriação para a consecução das obras planejadas no PIU – Arco Tietê. Isto
posto, foi necessário estabelecermos uma metodologia que fizesse, de forma aproximada mas
estruturada, um cálculo em que não se perdesse a granularidade de preços ao longo do território,
e que não fosse de operacionalização impossível.
O Poder Público dispõe de dados de fonte pública, como os dados de valor de cadastro6
(representativo do valor de terreno em cada face de quadra) e os do cadastro territorial e predial,
de conservação e limpeza7 (mapeamento das tipologias de uso do solo); como também dispõe de
Valor de Cadastro para fins de outorga onerosa – quadro 14 – lei 16.050/16
Cadastro da Secretaria de Fazenda conhecido como TPCL, onde constam, lote a lote, os usos predominantes e suas
características físicas, tais como o padrão construtivo, altura e idade da edificação
6
7
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dados de fonte privada com divulgação gratuita tal qual o preço médio praticado em cada
distrito, disponibilizado pelo portal de anúncio de imóveis FIPEZAP, e dos dados de custos
médios da construção civil de cada tipologia, disponibilizado por entidades do setor imobiliário.
Com assas informações, foi então criado um método que pudesse sintetizar estas informações, de
simples operacionalização e que não ignorasse as realidades locais de cada distrito.
Vejamos o passo a passo da metodologia
Passo 1: Registrar o preço médio, em cada distrito, da tipologia residencial vertical a partir de
pesquisa no portal FIPEZAP, anotando o número de observações utilizadas para perfazer a
média.
Distrito

Tabela 4: resultado passo 1
Preço
(R$/m²)

Número de
observações

Barra Funda

8.313,00

1.818

Belém

6.672,00

240

Bom Retiro

5.849,00

188

Brás

6.222,00

420

Casa Verde

6.934,00

521

Consolação

9.341,00

1.153

Freguesia do Ó

6.198,00

617

Jaguara

4.893,00

71

Lapa

8.813,00

1.463

Limão

6.225,00

441

Pari

5.771,00

37

Pirituba

5.797,00

495

República

6.698,00

190

Santa Cecilia

8.119,00

1.719

Santana

7.234,00

2.863

Sao Domingos

5.444,00

2

Sé

7.376,00

23

Tatuapé

7.260,00

4.159

Vila Guilherme

6.410,00

425

Vila Leopoldina

9.263,00

3.162

7.203,00

292

Vila Maria
Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

Passo 2: Calcular, em cada um dos distritos, o Valor Médio do Valor de Cadastro Ponderado
pela área de cada lote observado nas ofertas do Passo 1.
Tabela 5: resultado passo 2
Distrito

Valor de Cadastro Médio
(R$/m²)

Barra Funda

3.947,19

Belém

2.036,84

Bom Retiro

3.060,16

Brás

2.264,30
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Casa Verde

1.283,23

Consolação

8.451,33

Freguesia do Ó

788,53

Jaguara

1.129,00

Lapa

2.364,70

Limão

956,73

Pari

2.230,66

Pirituba

1.235,62

República

5.078,73

Santa Cecilia

5.487,59

Santana

2.082,65

Sao Domingos

1.128,90

Sé

4.642,22

Tatuapé

3.228,63

Vila Guilherme

1.158,58

Vila Leopoldina

2.551,14

Vila Maria
Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

660,21

Passo 3: Calcular, com base na descrição de usos do TPCL, as proporções em área de usos
residenciais de alto padrão, médio padrão e de baixo padrão.

Distrito

Tabela 6: resultado passo 3
Alto Padrão
Médio Padrão

Barra Funda
19,3%
Belém
13,4%
Bom Retiro
11,1%
Brás
0,0%
Casa Verde
6,4%
Consolação
46,0%
Freguesia do Ó
4,6%
Jaguara
0,0%
Lapa
18,1%
Limão
0,7%
Pari
0,0%
Pirituba
0,0%
República
4,4%
Santa Cecilia
15,5%
Santana
37,6%
Sao Domingos
2,5%
Sé
0,0%
Tatuapé
38,0%
Vila Guilherme
11,5%
Vila Leopoldina
58,0%
Vila Maria
14,0%
Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

80,7%
69,4%
81,2%
90,0%
86,9%
53,0%
81,4%
100,0%
77,1%
70,2%
86,2%
95,9%
85,9%
77,9%
45,0%
78,9%
83,3%
52,2%
45,8%
27,4%
47,9%

Baixo Padrão
0,0%
17,2%
7,6%
10,0%
6,6%
1,0%
14,0%
0,0%
4,8%
29,1%
13,8%
4,1%
9,6%
6,7%
17,5%
18,5%
16,7%
9,8%
42,7%
14,6%
38,1%
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Passo 4: usar a tabela PINI8 de preços da construção e estabelecer como os preço médios dos
residenciais verticais de alto, médio e baixo padrão os itens 4, 12 e 10; respectivamente:
Tabela 7: resultado passo 4
Uso de Edificação

Custo Total

Material

Mão-de-obra

Fundações
e projetos

BDI

Total

Habitacional (R$/m²)
Residencial fino (1)

1.976,06

1.189,04

787,02

296,41

681,74

2.954,21

Residencial médio (2)

1.480,14

810,31

669,83

222,02

510,65

2.212,81

Residencial popular (3)

1.120,38

621,99

498,39

168,06

386,53

1.674,97

Sobrado popular (11)

1.295,37

701,08

594,29

194,31

446,90

1.936,58

Prédio com elevador fino (4)

1.569,26

952,03

617,23

235,39

541,39

2.346,04

1.387,69

893,72

493,97

208,15

478,75

2.074,60

1.336,33

770,83

565,50

200,45

461,03

1.997,81

1.513,43

759,51

753,92

227,01

522,13

2.262,58

166,22

382,30

1.656,64

Prédio com elev padrão
médio alto (12)
Prédio com elevador médio
(10)
Prédio sem elevador médio (5)

Prédio sem elevador popular
1.108,12
541,24
566,88
(6)
Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo
Adaptação de dados do link: http://tcpoweb.pini.com.br/IndiceCustoSel.aspx

Passo 5: Usando os Passos 3 e 4, calcular o valor médio de construção para cada distrito
ponderando pelas proporções em área.
Tabela 8: resultado passo 5
Valor de Construção Médio
Distrito
(R$/m²)
2.127,05
Barra Funda

8

Belém

2.097,87

Bom Retiro

2.098,93

Brás

2.066,89

Casa Verde

2.087,01

Consolação

2.198,79

Freguesia do Ó

2.076,39

Jaguara

2.074,60

Lapa

2.120,00

Limão

2.054,29

Pari

2.063,96

Pirituba

2.071,48

República

2.079,23

Santa Cecilia

2.111,49

CUPE: Custo unitário PINI de Edificações. Acesso em http://tcpoweb.pini.com.br/IndiceCustoSel.aspx
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Santana

2.163,24

Sao Domingos

2.067,23

Sé

2.061,80

Tatuapé

2.170,20

Vila Guilherme

2.073,01

Vila Leopoldina

2.220,86
2.083,37

Vila Maria
Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

Passo 6: usando o Passo 1, e a informação da área de quadra de imóveis residenciais verticais de
cada distrito, criamos um indicador de liquidez que considera a divisão entre o número de
observações usadas para compor a média e a área calculada acima. Se o indicador ultrapassar
0,5% (uma proxy de boa liquidez), aplica-se 90% de correção para transformar o valor de oferta
em valor de venda, e caso contrário, aplica-se uma proporção que oscila entre 80% e 90%
conforme a divisão oscila, respectivamente, entre 0,0% e 0,5% (exibido na segunda coluna).
Logo, aplicando-se cada fator ao preço de oferta, temos o preço corrigido por liquidez (exibido
na coluna três).

Distrito
Barra Funda

Tabela 9: resultado passo 6
Fator de Correção
Preço Médio Corrigido
Venda/Oferta
por Liquidez (R$/m²)
90,0%
7.481,70

Belem

84,9%

5.664,07

Bom Retiro

83,2%

4.864,92

Brás

86,6%

5.389,51

Casa Verde

85,6%

5.935,53

Consolação

83,3%

7.784,22

Freguesia do Ó

86,1%

5.336,39

Jaguara

90,0%

4.403,70

Lapa

90,0%

7.931,70

Limão

86,1%

5.359,14

Pari

84,0%

4.844,94

Pirituba

83,2%

4.821,29

República

81,9%

5.487,93

Santa Cecilia

86,5%

7.025,87

Santana

88,1%

6.373,80

Sao Domingos

80,1%

4.358,42

Sé

81,1%

5.981,61

Tatuapé

90,0%

6.534,00

Vila Guilherme

88,2%

5.651,69

Vila Leopoldina

90,0%

8.336,70

86,1%

6.205,19

Vila Maria
Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo
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Passo 7: Uma vez estimado o preço médio de venda considerando o efeito da liquidez,
calculamos o preço médio da terra em cada distrito subtraindo o valor de venda do valor de
construção.

Distrito
Barra Funda

Tabela 10: resultado passo 7
Valor de
Preço corrigido por
Construção Médio
Liquidez
(R$/m²)
(R$/m²)
2.127,05
7.481,70

Preço da Terra
(R$/m²)
5.354,65

Belem

2.097,87

5.664,07

3.566,20

Bom Retiro

2.098,93

4.864,92

2.765,99

Brás

2.066,89

5.389,51

3.322,62

Casa Verde

2.087,01

5.935,53

3.848,53

Consolação

2.198,79

7.784,22

5.585,43

Freguesia do Ó

2.076,39

5.336,39

3.260,00

Jaguara

2.074,60

4.403,70

2.329,10

Lapa

2.120,00

7.931,70

5.811,70

Limão

2.054,29

5.359,14

3.304,84

Pari

2.063,96

4.844,94

2.780,97

Pirituba

2.071,48

4.821,29

2.749,81

República

2.079,23

5.487,93

3.408,70

Santa Cecilia

2.111,49

7.025,87

4.914,38

Santana

2.163,24

6.373,80

4.210,57

Sao Domingos

2.067,23

4.358,42

2.291,19

Sé

2.061,80

5.981,61

3.919,81

Tatuapé

2.170,20

6.534,00

4.363,80

Vila Guilherme

2.073,01

5.651,69

3.578,69

Vila Leopoldina

2.220,86

8.336,70

6.115,84

Vila Maria
2.083,37
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6.205,19

4.121,82

Passo 8: Construir um fator de equivalência, distrito a distrito, relacionando o valor médio de
cadastro com o valor médio de terra calculado no passo 7. A necessidade desse indicador é
importante para que seja possível relacionar o cadastro de valor de terrenos de modo
independente da existência de ofertas disponíveis no mercado, permitindo a evolução dos
cenários simulados.

Distrito
Barra Funda

Tabela 11: resultado passo 8
Valor de
Preço da Terra
Cadastro Médio
(R$/m²)
(R$/m²)
5.354,65
3.947,19

Fator de
Equivalência
1,36

Belém

3.566,20

2.036,84

1,75

Bom Retiro

2.765,99

3.060,16

0,90

Brás

3.322,62

2.264,30

1,47

Casa Verde

3.848,53

1.283,23

3,00

Consolação

5.585,43

8.451,33

0,66
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Freguesia do Ó

3.260,00

788,53

4,13

Jaguara

2.329,10

1.129,00

2,06

Lapa

5.811,70

2.364,70

2,46

Limão

3.304,84

956,73

3,45

Pari

2.780,97

2.230,66

1,25

Pirituba

2.749,81

1.235,62

2,23

República

3.408,70

5.078,73

0,67

Santa Cecilia

4.914,38

5.487,59

0,90

Santana

4.210,57

2.082,65

2,02

Sao Domingos

2.291,19

1.128,90

2,03

Sé

3.919,81

4.642,22

0,84

Tatuapé

4.363,80

3.228,63

1,35

Vila Guilherme

3.578,69

1.158,58

3,09

Vila Leopoldina

6.115,84

2.551,14

2,40

Vila Maria

4.121,82

660,21

6,24

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

Passo 9: Usar a heterogeneidade da distribuição dos diferentes valores de cadastro ao longo do
território para se aproximar à heterogeneidade dos diferentes valores de terra ao longo do
território com o uso dos fatores de equivalência obtidos no passo 8 aplicado ao mapa de valor de
cadastro.
Figura 6: resultado final para o preço da terra

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo
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3.4. Estimativa da Arrecadação
3.4.1. Estudo dos Preços Relativos no território
A estimativa de arrecadação modelada para este estudo econômico prevê uma valorização
territorial que será refletida no valor de cadastro (C = (At / Ac) x V x Fs x Fp) da ordem de 2,5%
a.a. real, sendo que a arrecadação foi calibrada para absorver a metade da valorização, como se
verá em tópico específico mais a frente. Foi criado, no entanto, uma forma de territorializar a
valorização em função de 4 variáveis:
•

•

2 relacionadas à localização do lote: proximidade de sistemas de transporte
(estações de metrô e trem, ou vias com corredor de ônibus) e proximidade de
áreas verdes;
2 relacionadas à concessão de parâmetros urbanísticos do projeto para cada
possível empreendimento: coeficiente de aproveitamento e gabarito.

Foi atribuído um valor para variável conforme a tabela abaixo.
Tabela 12: Pontuação das variáveis de Preços Relativos

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

A tabela acima respeita 4 premissas:
i.

O objetivo é estabelecer preços relativos normalizados em 100;

ii.

Estabeleceram-se as pontuações Máximas de CA, Gabarito, Área Verde e Sistemas
de transporte nas proporções de 10, 8, 8, 6, respectivamente;

iii.

A somatória das proporções destas pontuações máximas totalizam 32, portanto,
100/32=3,125. Então temos que 3,125 x 10=31,25; 8 x 3,125=25; 6 x 3,125=18,75.
Logo, compatibilizando i e ii, a soma dos máximos é 31,25 + 25+ 25 +18,75 = 100;

iv.

Constantes entre os atributos, ou seja: Mínimos/Máximos = 12,5/31,25 = 10/25 =
7,5/18,75 = 0,4 e Médios/Máximos = 25/31,25 = 20/25 = 15/18,75 = 0,8.

Esse conjunto de premissas, acordadas entre os participantes do planejamento do PIU-ACT, tem
por objeto gerar uma matriz espacial de preços relativos em que o preço final possa ser lastreado
em qualquer nível de valorização escolhido.
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Vejamos a seguir o resultado da aplicação dessa metodologia na Área de Intervenção Urbana da
Lapa (AIU- LAP).
Figura 7: Preços Relativos na AIU-LAP

Preços
Relativos

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

3.4.2. Estudo do Fator de Planejamento
Paralelamente, houve simulações com fins de provocar alteração dos fatores de planejamento (C
= (At / Ac) x V x Fs x Fp) de forma a reduzi-los para adequar o preço da outorga proporcionando
maior viabilidade dos empreendimentos sem prejuízo da arrecadação estimada. Os fatores de
planejamento definidos pelo PDE, isto é, antes do PIU Arco Tietê são demonstrados na Figura 7.
A seguir, os cálculos realizados para todo o projeto indicaram quais deveriam ser os novos
fatores de planejamento calibrados para que o preço da outorga mantivesse competitiva,
considerando o efeito de atenuação que a concessão de CA provoca (quanto maior o CA
utilizado pelo empreendimento, menor o valor unitário da ACCA, em m²).
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Figura 8: Fatores de Planejamento (FP) para uso residencial e anteriores à AIU-LAP

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo
Figura 9: Fatores de Planejamento (FP) em todas as áreas de intervenção urbana (AIU)

Fp
0,3
0,4
0,6
0,7
1,0
1,2
1,5
2,0

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

3.4.3. Pressupostos adotados para se estimar a valorização do preço da outorga onerosa ao
longo do tempo
A consideração de que haverá valorização do preço da terra conforme haja a implementação das
ações previstas pelo PIU a partir do novo regramento de uso e ocupação do solo é fundamental a
fim de que o planejamento urbano seja efetivo e possa ser paulatinamente mensurado e
corretamente gerido. Ainda, visto que no caso da AIU não está sendo utilizado o instrumento da
venda de potencial construtivo através da oferta pública de CEPAC (certificados de construção
de potencial construtivo adicional), é de se esperar que haja certa defasagem na atualização dos
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valores de cadastro para fins de outorga onerosa por parte da Prefeitura, em relação à valorização
dos produtos imobiliários, cujos preços são bem mais sensíveis à infraestrutura viabilizada pelo
poder público.
Partindo dos seguintes pressupostos:
i.

O Valor de Cadastro (V) guarda relação linear com a valorização territorial

ii. A única variável da equação da arrecadação que oscila em função da valorização é o
valor de cadastro
Podemos provar que, tudo mais constante, a valorização territorial impacta direta e
proporcionalmente a arrecadação, ou seja, a cada 1% de valorização do Valor de Cadastro,
aumenta 1% a arrecadação.
Matematicamente:
εarrecadação,valor de cadastro t

t= 1, ∀ t∈R / 0 ≤ t ≤ 30

Onde:
ε x,y ,também conhecida como elasticidade entre x e y, é a relação entre as variações
proporcionais entre as variáveis x e y.
t é o tempo em anos a contar do início do projeto.
Corolário: Pressupostos postos, sabemos que se o valor de cadastro varia x%, a arrecadação
varia também x%, e vice-versa.

Dado o corolário anterior, usaremos o incremento da arrecadação como proxy de incremento do
valor de cadastro, o qual se vincula diretamente ao valor de terreno na região. A arrecadação no
início do Projeto de Intervenção Urbanístico (PIU) é estimada com base na AMPT Urbanística e
no Coeficiente de Aproveitamento planejado. Matematicamente, temos:
Arrecadação aos preços iniciais =

, ∀ i ∈N / i ≤ n.

Onde:
i = operador do somatório que indica realização de cálculos sobre cada um dos lotes existentes
na AIU em estudo = número total de lotes originalmente presentes na AIU em estudo;
t0 = Ano 0 ou início do PIU;
At = Área de terreno;
Ac = Área construída computável;
AMPT Urbanística = Área de Terreno x Probabilidade de transformação do uso pregresso x
Fator Urbanístico; Fs = Fator Social; Fp = Fator de Planejamento;
= Preço inicial da Outorga no i-ésimo lote;
V(t0)i = Valor de Cadastro inicial do i-ésimo lote.
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Conforme estudos recentes da FIPE9, o de longo prazo a respeito da valorização imobiliária na

cidade de São Paulo nos diz que esta foi, em média, da ordem de 1,8% a.a. ao longo de 40 anos.
Mais especificamente, cerca de 103% ao longo de 40 anos.
No presente estudo econômico do ACT, avaliamos a possibilidade de sermos mais arrojados do
que isso em função da transformação urbanística pretendida em territórios com oportunidades
muito relevantes, então, para usarmos uma taxa de valorização esperada do terreno de 2,5% a.a.,
a qual refletirá no valor de cadastro, usaremos a arrecadação inicial capitalizando-a em pela
valorização esperada ao longo do tempo do projeto, i.e., 30 anos.
Valor de Cadastro final = Valor de Cadastro inicial x
Valor de Cadastro final ≅ 2,098 x Valor de Cadastro inicial

Logo,
Valorização Real Ac. 30 anos =

≅ 109,8%

Como a arrecadação foi calibrada para acompanhar a metade da valorização, a arrecadação
estimada para custear a operação é aproximadamente 54,9% maior que a arrecadação aos preços
iniciais. Matematicamente, temos:
Arrecadação estimada p/ o Projeto ≅ (1+ 54,9%) x Arrecadação aos preços iniciais
O raciocínio lógico exposto até o momento significa que o Poder Público acredita que o conjunto
de obras e equipamentos públicos implantados em cada AIU tem o potencial de valorizar, em
termos reais, 109,8% ao longo de 30 anos. Como se trata de um evento em que há partícipes
privados na posição de consumidores de outorga e de transformadores da realidade imobiliária
na região, como também há o poder público como gestor do planejamento urbano e como
executor de obras de interesse público, entendemos como razoável que a outorga valorize, em
termos reais, apenas a metade (54,9%) do estimado de valorização privada dos
empreendimentos, já que nenhuma das partes, isoladamente, teria condições de realizar a
transformação proposta para a região. Isso significa que a valorização do valor de cadastro está
estimada, em média, em 1,47% a.a., i.e., abaixo da média histórica dos últimos 40 anos.
A valorização, no entanto, não é homogênea no território. Partimos de uma situação inicial em
que a estrutura de preços no território está ligada à fórmula original “C = (At / Ac) x V x Fs x
Fp)” e representa, sobretudo, o valor da terra refletido no valor de cadastro atual. A modelagem,
da forma como foi estruturada no item 3.4.1., considera que o preço, ao final de toda valorização,
seja simultaneamente proporcional aos preços relativos expostos na figura 7 e totalize uma
arrecadação que responda a valorização real de 54,9% ao longo de 30 anos.

9

Conforme o link: http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/09/imoveis-em-sao-paulovalorizaram-103-nos-ultimos-40-anos.html acessado em 12/2016

Página 25 de 34

Figura 10: Preços Iniciais na AIU-LAP

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

Após a total valorização prevista ao longo do projeto para o valor de cadastro, a matriz de preços
que corresponderia à integral valorização de preços (109,8% em 30 anos) é:
Figura 11: Preços Finais na AIU- LAP

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo
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Como o PIU – Arco Tietê reconhece o papel do setor privado na transformação territorial, ele
conta com a arrecadação correspondente a uma matriz de preços intermediária, que corresponda
à metade da valorização integral. A matriz de preços médios que considera i) o sucesso do poder
preditivo da metodologia da AMPT Urbanística, ii) o sucesso da metodologia de precificação
baseada em atributos, iii) o sucesso da valorização estimada do valor de cadastro, que deverá ter
sua tabela atualizada anualmente10 e iv) a matriz de preços iniciais a que a valorização se
alicerça, é a que o poder público se compromete em usar como fonte de arrecadação. Eis a matriz
de preços médios, para o caso da AIU da Lapa:
Figura 12: Preços Médios na AIU- LAP

Elaboração: SEP GEE – São Paulo Urbanismo

3.4.4. Projetos Estratégicos – metodologia alternativa de arrecadação e de financiamento
das intervenções programadas
O poder público é proprietário, ao longo de todo território do PIU – Arco Tietê, de grandes áreas
públicas. No entanto, o uso dessas terras públicas não é otimizado do ponto de vista urbanístico.
Isso leva uma subutilização indesejada, porém corrigível. Assim sendo, formulou-se uma
modelagem para a ocupação aperfeiçoada dessas áreas que considerou os seguintes objetivos:
i.
ii.

10

a necessidade de obtenção de recursos complementares para a consecução das obras
planejadas para o PIU – Arco Tietê;
a necessidade de se atender tanto aos usos públicos hoje existentes dentro dessas áreas como
também aos usos públicos planejados para elas;

Art. 118. O Cadastro de Valor de Terreno para fins de Outorga Onerosa deverá ser atualizado anualmente pelo
Executivo (...) – lei 16.050/14
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iii.
iv.
v.

a exigência de parâmetros urbanísticos de destinação do uso do solo feitos sob medida para
cada caso;
a concessão de Coeficiente de Aproveitamento e de Gabarito mais elevados, considerando
cada caso, e
a necessidade de remuneração aceitável para os investimentos feitos pelos pretendentes
privados, em parceria com o proprietário do poder público.

Como podemos perceber, a intenção é gerar recursos para realizar os investimentos do plano,
atender a exigências de interesse público e garantir a rentabilidade dos agentes privados.
3.4.4.1.
Premissas adotadas para custo da infraestrutura, custos de construção, mix
de produtos
Para cada projeto estratégico, o poder público faz uma série de exigências. Entre elas, a
destinação obrigatória de w% da área adquirida para áreas verdes, x% para criação de ruas em
lotes grandes, y% para construção de equipamentos públicos ou para construção de serviços
públicos, z% para construção de HIS e o residual para a exploração comercial do agente privado.
Além disso, o objetivo inicial da alienação é arrecadar recursos para realização das obras
planejadas no em cada AIU. Assim sendo, o preço do m² requerido pela área é modelado
conforme o que o poder público entende ser razoável em termos de remuneração do agente
privado. Em termos de modelagem, estabeleceu-se como premissa os seguintes preços de cada
item:
.
.
.
.

Custo de Asfaltamento: R$ 500/m²
Custo de Área Verde: R$ 500/m²
Custo da edificação de equipamentos públicos e os serviços públicos: R$ 1.500/m²
Custo da edificação do empreendimento privado: R$ 2000/m²

3.4.4.2.

Premissas adotadas para garantir a atratividade da iniciativa privada

Para que haja interesse privado na aquisição deste pacote (grande área pública conjuntamente
com as obrigações), a modelagem relativizou o preço de terreno e fixou a consecução de todas
exigências de forma que o pacote performasse uma Taxa Interna de Retorno (TIR) real, isto é,
acima da inflação, de 10% a.a. como premissa. A premissa de performance das vendas do
empreendimento privado foi o da venda de 5% do Volume Geral de Vendas (VGV) em R$ do
total de imóveis por semestre. A premissa de custo de capital real para financiar a Necessidade
de Capital de Giro (NCG) foi de 10,5% a.a., alinhada com a rentabilidade dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários (CRI), fonte de financiamento típica do setor imobiliário. A premissa de
ganho de capital real decorrente do reinvestimento do fluxo de caixa para os períodos pontuais
em que haja superávit é de 3% a.a., alinhado com a remuneração real da SELIC nos últimos 5
anos.
3.5. Leilões de outorga onerosa
A fim de que os gestores do PIU por parte do poder público, e com participação e controle da
sociedade civil, pudessem optar pelas melhores soluções ao longo do tempo de vigência dos
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projetos do Arco Tietê, a modelagem resultante dos estudos econômicos apontou para diferentes
alternativas de viabilização dos leilões, conforme pré-autorizados pelo Art. 145, §5º. do PDE.
A seguir, apresentaremos os principais tipos de leilão11 pesquisados, e como sua
operacionalização na venda de potencial construtivo adicional poderia se comportar conforme
suas características intrínsecas.

3.5.1. Leilão Inglês
Operacionalização:
O poder público inicia a oferta sobre uma quantidade determinada a priori de ACCA (em m²)
com um desconto alto (preço baixo), e a seguir faz rodadas sucessivas de reduções de desconto
até o momento em que o somatório de áreas pretendidas pelo total de lances válidos fique menor
que a quantidade ofertada (preço de equilíbrio). Vejamos nas tabelas ilustrativas seguintes uma
simulação de leilão de desconto de 10.000 m² de ACCA em que o leiloeiro reduz o desconto em
5% por rodada:
Primeira Rodada
Interessados

Desconto Máximo

Segunda Rodada
Áreas
(m²)

A
B
C
D
E

50%
5.000
50%
4.500
50%
3.600
50%
2.000
50%
3.000
Total de Áreas
18.100
O Total de áreas (18.100) é maior que 10.000,
haverá próxima rodada com um novo desconto
proposto pelo leiloeiro.

Interessados

11

Áreas
(m²)

A
B
C
D
E

45%
5.000
45%
4.500
45%
3.600
45%
Desistiu
45%
3.000
Total de Áreas
16.100
O Total de áreas (16.100) é maior que 10.000,
haverá próxima rodada com um novo desconto
proposto pelo leiloeiro.

Terceira Rodada
Áreas
Interessados
Desconto Proposto
(m²)
A
40%
5.000
B
40%
4.500
C
40%
Desistiu
D
40%
Desistiu
E
40%
3.000
Total de Áreas
12.500
O Total de áreas (12.500) é maior que 10.000,
haverá próxima rodada com um novo desconto
proposto pelo leiloeiro.

Desconto Proposto

Quarta Rodada
Interessados
A
B
C
D
E

Desconto Proposto
35%
35%
35%
35%
35%
Total de Áreas

Áreas
(m²)
5.000
Desistiu
Desistiu
Desistiu
3.000
8.000

O Total de áreas (8.000) é menor que 10.000,
encerra-se o leilão.

Fonte: http://docplayer.com.br/1418310-Teoria-dos-leiloes-abordagem-comparativa-com-enfase-nos-leiloes-de-

titulos-do-tesouro-no-brasil-e-em-outros-paises-marisa-socorro-dias-duraes.html, acesso em 12/2016
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Características:
i.
ii.
iii.
iv.

Os preços são crescentes, i.e., os descontos são decrescentes.
Os lances de descontos de cada interessado são conhecidos por todos (leilão aberto).
O desconto ao final do leilão é igual para todos os ganhadores (desconto uniforme).
A quantidade vendida pode ser menor que intenção inicial de vendas, mesmo que o
número iniciais de interessados desejem uma quantidade maior que a ofertada.

3.5.2. Leilão Holandês ou Alemão
Operacionalização:
O poder público inicia a oferta sobre uma quantidade determinada a priori de ACCA com um
desconto baixo (preço alto), e a seguir faz rodadas sucessivas de aumentos de desconto até o
momento em que o somatório de áreas pretendidas pelo total de lances válidos fique menor que a
quantidade ofertada (preço de equilíbrio). Vejamos nas tabelas ilustrativas seguintes uma
simulação de leilão de desconto de 10.000 m² de ACCA em que o leiloeiro aumenta o desconto
em 5% por rodada:
Primeira Rodada

Segunda Rodada
Áreas
Áreas
Interessados
Desconto Mínimo
Interessados Desconto Proposto
(m²)
(m²)
A
20%
Não Compra
A
25%
Não Compra
B
20%
Não Compra
B
25%
4.000
C
20%
Não Compra
C
25%
Não Compra
D
20%
Não Compra
D
25%
Não Compra
E
20%
Não Compra
E
25%
Não Compra
Total de Áreas
0
Total de Áreas
4000
O Total de áreas (0) é menor que 10000, haverá
O Total de áreas (4000) é menor que 10000, haverá
próxima rodada com um novo desconto proposto pelo próxima rodada com um novo desconto proposto pelo
leiloeiro.
leiloeiro.
Terceira Rodada
Áreas
Interessados Desconto Proposto
(m²)
A
30%
Não Compra
B
30%
4.000
C
30%
4.500
D
30%
Não Compra
E
30%
Não Compra
Total de Áreas
8.500
O Total de áreas (7.000) é menor que 10.000, haverá
próxima rodada com um novo desconto proposto pelo
leiloeiro.

Quarta Rodada
Interessados

Desconto Proposto

A
B
C
D
E

35%
35%
35%
35%
35%
Total de Áreas

Áreas
(m²)
3.500
4.000
4.500
Não Compra
Não Compra
12.000

O Total de áreas (12.000) é maior que 10.000,
encerra-se o leilão. Só B e C adquirem desconto

Características:
i.
ii.

Os preços são decrescentes, i.e., os descontos são crescentes.
Os lances de descontos de cada interessado são conhecidos por todos (leilão aberto).
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iii.

iv.

O desconto ao final do leilão pode ser diferente para todos os ganhadores. Na simulação
em questão, B obteve 25% de desconto, C obteve 30% de desconto e A não adquire nada.
(descontos diferentes).
A quantidade vendida pode ser menor que intenção inicial de vendas.

3.5.3. Leilão Discriminatório
O poder público inicia a oferta sobre uma quantidade determinada a priori de ACCA. Os
participantes do leilão fazem uma única oferta em envelope fechado. As propostas são
ordenadas, do ponto de vista do ofertante, da oferta que propõe menor desconto para o maior
desconto. Ganham o leilão os licitantes que simultaneamente fizeram as propostas de menor
desconto e que o somatório das áreas pleiteadas até o último licitante a ter uma oferta válida
fique abaixo ou iguale a quantidade ofertada pelo poder público.
Esquematicamente, segue abaixo uma simulação de leilão de 10.000 m² de ACCA:

Ordenação

Desconto no
Envelope

Áreas
(m²)

1º

10%

2.000

Soma de Áreas das
melhores propostas
(m²)
2.000

2º

12%

1.500

3.500

Ganhou

3º

18%

4.000

7.500

Ganhou

4º

23%

2.000

9.500

Ganhou

5º

25%

1.000

10.500

Perdeu

6º

28%

2.000

12.500

Perdeu

7º

33%

5.000

17.500

Perdeu

8º

40%

3.000

20.500

Perdeu

9º

44%

2.000

22.500

Perdeu

10º

47%

1.500

24.000

Perdeu

Resultado
Ganhou

Características:
i.
ii.
iii.

iv.

Há somente uma rodada, i.e., não há possibilidade de os licitantes revisarem os lances.
Os lances de desconto são secretos até a abertura das propostas (leilão fechado).
O desconto ao final do leilão pode ser diferente para todos os ganhadores (descontos
diferentes). No exemplo em questão, 1º obteve 10% de desconto, 2º obteve 12% de
desconto, 3º obteve 18% e o 4º obteve 23% de desconto.
A quantidade vendida pode ser menor que intenção inicial de vendas.
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4. CONCLUSÕES
Em suma, a composição dos valores de outorga e as contrapartidas urbanísticas associadas, para
as três Áreas de Intervenção Urbana do Arco Tietê, levaram em conta:
a. Oportunidade de desenvolvimento imobiliário com parâmetros alternativos a regra geral,
basicamente dimensionados pela quantidade de potencial construtivo adicional desenhada
para cada setor e transcritas na forma de maior Coeficiente de Aproveitamento (CA) e de
majoração da permissão das alturas máximas de construção (gabarito), sempre regulados
pelo produto imobiliário desejado pela cidade que considere dois vetores principais de
desenvolvimento: o mix de classes sociais e o mix de usos no território.
b. A oferta e proximidade de novas infraestruturas, qualificadoras do território e da
qualidade de vida do entrono. Estas infraestruturas foram pautadas em dois aspectos
principais: (i) a proximidade dos setores da AIU com a oferta de infraestrutura de
mobilidade, seja de alta ou média capacidade, existente ou planejada; e (ii) a proximidade
dos setores da AIU com a rede de espaços públicos existentes, parques ou praças, que
irão qualificar o padrão de qualidade de moradia, fruição e usos da cidade.
Para se alcançar estes objetivos na modelagem dos cenários de desenvolvimento urbano, a
equipe responsável pelos estudos econômicos lançou mão de amplo arsenal de informações
relacionando todo o espectro da construção civil, desde a estimativa de custos da infraestrutura
urbana (sistema viário, sistemas de transporte, obras de drenagem, etc), passando pelas
estimativas de obtenção de terrenos para a implantação e viabilização destas obras estruturantes,
até o aprofundamento na leitura de mercado imobiliário, aferindo o desempenho deste mercado
tão dinâmico e importante para a produção do território.
As ferramentas de geoprocessamento conseguiram apontar as estratégias destes cálculos com o
cruzamento de todas as variáveis intrínsecas ao projeto analisado, e assim permitindo apontar
soluções e eventuais ajustes ao projeto urbanístico concomitantemente com sua concepção. Ou
seja, a calibragem dos incentivos, parâmetros urbanísticos concedidos (potencial construtivo e
gabarito de altura) e demais regras de implantação e desenho da paisagem urbana estavam sendo
avaliadas e testadas a todo tempo, através da assunção de empreendimentos imobiliários
paradigmáticos, hipoteticamente implantados (e classificados como viáveis ou não) por todo o
perímetro do PIU.
Finalmente, conclui-se que as ferramentas combinadas de leitura e projeção dos cenários futuros
da transformação e desenvolvimento territorial são ainda matéria de intenso esforço dos técnicos
para sua consolidação, pois dependem de dados disponíveis em diferentes escalas e frequência
em que são gerados, demandando, quase sempre, que sejam emulados modelos que possam
refletir o comportamento presente do mercado imobiliário para que os cenários futuros sejam
estimados com razoável precisão.

Página 32 de 34

5. REFERÊNCIAS

BORGES. Bruno L. e IGNATIOS., Marcelo Fonseca. Modelo de Desenvolvimento Policêntrico Orientado pelo
Transporte: cenários para o Plano Diretor Estratégico de São Paulo. São Paulo, POLI, 15ª Conferência Internacional
da Latin American Real Estate Society, 2015.
DURÃES, Marisa S.D. Teoria dos leilões: abordagem comparativa com ênfase nos leilões de títulos do Tesouro no
Brasil e em outros países. Brasília: Esaf, 1997
ZYLBERSTAJN, Eduardo. Preço de imóvel em SP dobrou em 40 anos, ESTADÃO, Economia & Negócios,
disponível
em:
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,preco-de-imovel-em-sao-paulo-dobrou-em-40anos,1764321, acessado em 2 de julho de 2017
SÃO PAULO, Prefeitura do Município de. Lei 16.050 de 31 de julho de 2014, Plano Diretor Estratégico.
SÃO PAULO, Prefeitura do Município de. Lei 16.402 de 22 de março de 2016, Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação de São Paulo
SÃO PAULO, Prefeitura do Município de São Paulo, arquivos do Projeto de Lei 581/2016 - Arco Tietê, disponível
no sítio eletrônico: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/estruturacao-metropolitana/arco-tiete/arquivos-doprojeto-de-lei-5812016/, acessado em 2 de julho de 2017
SÃO PAULO, Prefeitura do Município de São Paulo, SECRETARIA DE FAZENDA, TPCL (Cadastro Predial
Territorial de Conservação e Limpeza). 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015

