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O que “planejamento urbano 
sustentável”?























ilegalidade

perda de vidas humanas

desigualdades sócioespaciais

subutilização de estruturas

exclusão e insustentabilidade exclusão e insustentabilidade 

desigualdade

abandono do patrimônio
ocupações degradantes para a dignidade humana

precariedade

degradação ambiental 

carências urbanas
Nas cidades...



Na gestão territorial...

Baixa aplicabilidade direta dos Planos Diretores: remissão 

constante à legislação complementar, pouco rebatimento territorial e 
indefinição de investimentos prioritários/ estratégicos

Baixa capacidade de lidar com impactos gerados por 
investimentos públicos e privados: falta de corpo técnico qualificado, 

desconhecimento legal, suscetibilidade à externalidades negativas, ausencia 

de projetos estruturados para o desenvolvimento urbano

A fragilidade da regulação do uso do solo frente à pressão dos 
interesses econômicos sobre o território: prática da normatização do 

uso do solo voltada unicamente à produção exercida pelo mercado.



Como a legislação urbanística 
e o planejamento urbano 
podem promover cidades 

sustentáveis?



O planejamento urbano 
sustentável deve promover:

Sustentabilidade 
econômica

Sustentabilidade 
social

Sustentabilidade 
ambiental

+ +
Disponibilidade de 

recursos

Independência 

financeira

Transparência

Qualidade do 

gasto

Controle social

Redução das 

desigualdades

Inclusão social

Educação

Qualidade de vida

Cidadania

Infraestrutura 

urbana

Uso equilibrado 

dos recursos 

naturais

Gestão do capital 

ambiental

Preservação

Educação e 

conhecimento



Como?



O Estatuto da Cidade, art.2º, dá algumas pistas...

a) Promovendo a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os 

demais setores da sociedade no processo de urbanização, em

atendimento ao interesse social;

b) Planejando a distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas do Município para evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos; 

c) Promovendo a justa distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do processo de urbanização;

d) Adequando os instrumentos de política econômica, 
tributária e financeira aos objetivos do desenvolvimento urbano; e

e) Promovendo a recuperação dos investimentos do Poder Público 

de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos;

Ou seja, promovendo a gestão social da 
valorização urbana



E o que é a gestão social da 
valorização urbana?



É a recuperação, para a 
coletividade, da valorização 
gerada pelas ações do Poder 

Público
(diretriz geral da política urbana, Estatuto da Cidade, art. 2º, IX)

Como 
assim?



Ações e decisões urbanísticas podem:

a) Alterar o valor da terra, aumentando o 

preço de venda das propriedades particulares 

afetadas por essas ações e decisões. 

b) Gerar impactos sócioambientais no 
entorno, trazendo transtornos de vizinhança e 

demanda por novos serviços e infraestrutura



Isso acontece quando: 

(1) Se realizam obras públicas, como obras viárias, redes de esgoto e 

de água, calçadas e iluminação pública e etc.

(2) Se promovem mudanças na legislação urbanística:
- alteração no o uso do solo: uso residencial para comercial ou misto

- alteração dos “parâmetros construtivos”: aumento do numero de pavimentos 

(3) Se promovem mudanças na classificação do solo, criando, por 

ex. novas áreas para urbanização em zonas rurais

(4) Se licenciam empreendimentos que causam impacto para a 

coletividade



Ou seja, as ações públicas – que têm custos para toda a 
sociedade – resultam em benefícios para entes 

privados

INsustentabilida
de econômica

INsustentabilida
de social

INsustentabilida
de ambiental



Como fazer a gestão social da 
valorização urbana?



Observando alguns princípios:

a) trabalhar a ideia da justa distribuição dos ônus e 
bônus da urbanização;

b) entender que a cidade responde ao agir ou deixar de 

agir do governo;

c) entender que a função do poder público é promover o 
desenvolvimento urbano como política 
redistributiva;

d) enxergar o empreendedor como parceiro para a 

promoção da justiça social.

e) Identificar possibilidades inovadoras de promover 
desenvolvimento sem necessidade de 
financiamento



Há vários instrumentos e procedimentos para regular as 
ações públicas para que elas não revertam em 
benefícios exclusivamente privados.

O objetivo desses instrumentos é redistribuir para a 
coletividade – para todos –, uma valorização que não 

pode beneficiar apenas alguns, uma vez que, para obter 
aquela valorização mobilizaram-se fundos públicos.

IMPORTANTE!
Quando tratamos da “mobilização de fundos públicos”, falamos 
de:

a) recursos mobilizados para realização de obras;
b) custos de infraestrutura gerados pelo adensamento;
c) custos de infraestrutura gerados pela expansão urbana; e
d) impactos gerados por empreendimentos licenciados.



São instrumentos para a 
gestão social da valorização 

urbana...
Plano Diretor, Outorga Onerosa do Direito de 

Construir (solo criado), Estudo de Impacto de 

Vizinhança, Operações Urbanas Consorciadas, 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

Contribuição de Melhoria e outros.



A Outorga Onerosa do Direito 
de Construir (OODC)



O que é?

A Outorga Onerosa do Direito de Construir 
(OODC) consiste na definição da cobrança de 
uma contrapartida pelo exercício do direito de 
construir acima do coeficiente de 
aproveitamento básico até o coeficiente 
máximo de aproveitamento.



HISTHISTÓÓRICO DO INSTRUMENTORICO DO INSTRUMENTO

As  discussões iniciais sobre a separação entre o direito de propriedade 
e o direito de construir tiveram início na Europa na década de 60, com o 
argumento que “o direito de construir deve pertencer à coletividade e 
não pode ser admitido senão por concessão ou autorização 
administrativa a particulares”. (C.J.ARQUITETURA, 1977).

O fundamento do instrumento da OODC surgiu no Brasil nos anos de
1970 com chamado “Solo Criado”.
Essas primeiras discussões brasileiras, e a constitucionalidade do Solo 
Criado foram consolidadas na “Carta do Embu”, documento final de um 
Seminário sobre Solo Criado organizado pelo CEPAM – Centro de 
Pesquisas da Administração Municipal, em 1976 – que hoje se tornou 
um documento de referência sobre o tema.

Conceitos e princípios



O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTOO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

Coeficiente de aproveitamento (CA) é a relação entre a Área 
edificável (AE) e a Área do terreno (AT), (Estatuto da Cidade , Art. 

28 § 1º).

Ele determina limites para as edificações urbanas. Assim, se o 
coeficiente de aproveitamento de um terreno é igual a 1,0 (um), isto 
significa que se poderá construir neste terreno uma edificação com área 
edificável exatamente igual à área do terreno.

CA= AE
AT

Maneiras diversas de se edificar 
uma mesma área em um mesmo 

terreno.

Conceitos e princípios



COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO BÁSICO 

CA básico
x

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO MÁXIMO

CA máximo

Conceitos e princípios



O COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁÁSICOSICO
(CA b(CA báásico)sico)

O CA básico é o elemento mais importante para o 
embasamento da OODC. 

Relaciona-se à necessidade de equalização de direitos, 

neutralizando os efeitos da legislação urbanística, que tende a valorizar 
diferentemente os imóveis, quando, por questões de aptidão à
urbanização e ao adensamento, atribui diferentes coeficientes de 
aproveitamento para zonas diversas das cidades. (Carta de Embu, 1976). 

Valorização diferenciada
=

situação de injustiça entre os 
proprietários.

Conceitos e princípios



COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MCOEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁÁXIMOXIMO
(CA m(CA mááximo)ximo)

É o limite máximo de edificabilidade para cada 
zona ou terreno da cidade.

O CA máximo tem caráter urbanístico. Sua 
definição deve ser balizada pelos objetivos de se ordenar 
o crescimento urbano, de modo a se potencializar a 
utilização de áreas  urbanas cuja infraestrutura 
esteja sendo subutilizada, e de se evitar o 
hiperadensamento da cidade, garantindo assim o 

interesse coletivo sobre o uso do solo urbano.. 

Conceitos e princípios



A abrangência da OODC, que deve sempre 
estar contida entre estes dois critérios: 

a)o critério do CA básico, que define a 
utilização autorizada para todos os 
terrenos urbanos sem o pagamento de 
contrapartida, e 

b)O critério CA máximo, que define a 
máxima utilização permitida para o 
terreno, a partir de critérios urbanísticos.

Conceitos e princípios



Conceitos e princípios



Por que usar um coeficiente 
básico único?



“Quando a legislação de uso e ocupação do solo fixa 
coeficientes variáveis, como têm que ser, para os vários 
terrenos edificáveis, isso gera desigualdade de tratamento 
entre os seus proprietários, porquanto os que podem 
construir com coeficiente mais elevado têm seus terrenos 
mais valorizados... Pois bem, a fixação do 
coeficiente único iguala esta equação 
econômica.”
SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.(p.234)

Conceitos e princípios



O CA básico tem como base a noção de Solo Criado, que em 
sua origem envolvia a idéia de um coeficiente único de 
edificação, sendo qualquer edificação acima do coeficiente único 

relacionada ao Solo Criado. 

Desde o princípio a recomendação era de que esse coeficiente único 
fosse também unitário, ou seja, igual a 1,0 (um) para todos os 

terrenos urbanos. Posteriormente o importância do CA básico  foi 
reafirmada no Estatuto da Cidade, em seu artigo 28, § 2º:

A adoção do CA básico deve ser entendida como condição prévia 
para a instituição da OODC.

Quanto mais uniforme o CA básico, maior a igualdade 
proporcionada às propriedades urbanas.

Conceitos e princípios



O CA básico deve ser entendido como um patamar mínimo de 
edificação que garanta o não esvaziamento econômico 
do valor do terreno.

O proprietário de um terreno urbano com imóvel tombado ou com uma 
área de proteção ambiental não deverá ser prejudicado 
economicamente em relação ao proprietário de um terreno onde o CA 
básico pode ser usufruído integralmente ( no caso de utilizar o 
instrumento TDC).

Conceitos e princípios



O CA básico deve ser entendido como verdadeiro princípio balizador 
da política fundiária urbana, uma vez que muitos dos instrumentos 

e ferramentas da política urbana municipal incidem sobre o conteúdo 
econômico das propriedades urbanas e sobre a valorização diferenciada 
de áreas e terrenos urbanos. Exemplos da importância do CA na 
implementação dos seguintes instrumentos:

Na OODC o CA básico é o patamar a partir do qual o poder público 
cobrará a utilização do “solo criado” por meio de contrapartida.

Na OUC o CA básico também será o patamar a partir do qual o poder 
público cobrará a utilização do “solo criado” por meio de contrapartidas, 
tais como os CEPACs.

Na TDC, o CA básico é o parâmetro que quando não é atingido poderá
ser negociado para ser utilizado em outro lote urbano.

No IPTU progressivo o CA básico pode ser considerado o coeficiente 
mínimo a ser utilizado como parâmetro de que o imóvel está cumprindo 
sua função social.

Conceitos e princípios



Conceitos e princípios



Questões importantes



Como o CA básico, o CA máximo e mesmo os outros coeficientes e taxas 
urbanísticas atuam diretamente sobre o uso da propriedade urbana, 
relacionam-se ao interesse dos proprietários e promotores imobiliários, e 
portanto, estão sujeitos a muitas pressões destes setores no momento de 
suas definições no Plano Diretor e nas demais leis de uso e ocupação do 
solo.

Salientamos que estes setores, assim como outros setores 
representantes da sociedade civil são responsáveis pela construção das 
cidades e participam da formulação do Plano Diretor Participativo. Assim 
o USO DA OUTORGA NÃO PODE DAR MARGEM A ABUSOS 
NA FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS REFERENTES AO USO 
DO SOLO a fim de se beneficiar alguns grupos em detrimento da 

coletividade.

Mas é essencial que a gestão democrática seja amparada por estudos e 
diagnósticos socioterritoriais que analisem os limites da infraestrutura 
existente e suas possíveis futuras expansões, conforme dispõe as 
capacidades ambientais de cada território.



Cada Município deve qualificar a proporcionalidade desejada entre 
infraestrutura urbana e densidade populacional de acordo com a 
dinâmica do seu desenvolvimento local e sua capacidade ambiental. 

As estimativas de densidades populacionais esperadas nas cidades e a 
avaliação sobre a capacidade da infraestrutura existente devem 
anteceder a definição dos CA máximos. Recomenda-se a definição de 
estoques para controlar a utilização da outorga.

A Outorga de Alteração de uso do solo está prevista no Estatuto 

da Cidade, e permite que definidas áreas onde a mudança de uso do 
solo mediante contrapartida do beneficiário (art. 29). 



O que deve constar no Plano 
Diretor?



Definição do Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAb) dos terrenos 
urbanos.

Indicação das áreas urbanas que poderão absorver construções que 
ultrapassem o CA básico dos terrenos, passíveis de aplicação da 
OODC. 

Critérios para o estabelecimento dos limites máximos de aproveitamento 
dos terrenos.

Definição das finalidades a serem atendidas pela aplicação dos recursos 
financeiros obtidos com a aplicação da OODC.

Previsão de criação de um Fundo Municipal que receba os recursos
financeiros obtidos com a aplicação da OODC.

Indicação, quando for o caso, das situações passíveis de isenção, estando 
claramente indicados os objetivos e as finalidades a serem atingidas. 
Vale lembrar que quanto menos casos de isenção houver, maior será a 
equidade promovida pela regulação do uso e ocupação do solo.



Por que utilizar a Outorga 
Onerosa?



motivamotivaçção jurão juríídica e poldica e políítica:tica: maior equidade nas ações 
de desenvolvimento urbano, isonomia na concessão e 
efetivação dos direitos de construir.

motivamotivaçção urbanão urbaníística:stica: maior controle da expansão 
urbana e da capacidade de adensamento, possibilidade 
de orientação do crescimento urbano (sustentabilidade 
ambiental)

motivamotivaçção econômica:ão econômica: ampliação das possibilidades de 
autofinanciamento do desenvolvimento urbano 
(sustentabilidade econômica)

motivamotivaçção social:ão social: distribuição mais justa dos benefícios 
e ônus decorrentes do processo de urbanização, 
redistribuição do lucro da terra (sustentabilidade social)



Obrigada!

www.cidades.gov.br


