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Abstract 
 
A literatura que documenta a estrutura e evolução de cidades sugere que políticas públicas 
podem e devem aprimorar sistemas urbanos. As ações de governo alteram incentivos para a 
redistribuição da atividade econômica com o objetivo de promover o desenvolvimento local e 
o bem-estar das populações. A regulação do uso da terra urbana através de instrumentos 
sobre preços (ex. impostos) ou quantidades (ex. zoneamento) formam o arcabouço 
regulatório que compõe o cerne do planejamento urbano (para uma extensa revisão, ver Dye 
e England 2009). 
Entretanto, sabemos que não faltam desafios técnicos e políticos para transformar ideias 
conceituais genéricas em iniciativas reais, específicas e viáveis, as quais envolvem processos 
de aprendizagem e avaliação sistemáticos (para uma discussão detalhada, ver Evans 2004). 
Nesse sentido, a análise empírica acerca dos impactos econômicos da regulação urbanística é 
ainda escassa para grande parte das cidades nos chamados países em desenvolvimento. Com 
o objetivo de superar essa limitação, este estudo, após discussões conceituais preliminares, 
produziu evidências empíricas de que alterações em restrições construtivas contribuíram para 
variações nos preços de imóveis residenciais na cidade de São Paulo.  
 
Em particular examinamos os impactos de 3 instrumentos: coeficiente de aproveitamento, 
altura máxima de edifícios (gabarito) e Outorga Onerosa pelo Direito de Construir (OODC). 
Em princípio todos os instrumentos considerados têm o potencial de impactar os preços dos 
imóveis. Entretanto, percebe-se que a magnitude dos coeficientes é bem menor para o caso da 
OODC. De forma complementar e adotando metodologia semelhante, também apresentamos 
novas evidências sobre o impacto dos mesmos instrumentos sobre o nível de preços de 
imóveis novos. 
 
Apesar de reconhecer que existem limitações nos dados disponíveis e metodologias adotadas, 
acreditamos que tais evidências sugerem duas reflexões principais para o desenho e a 
implementação de políticas de regulação da construção em solo urbano: (1) o fato de uma 
parcela relevante dos terrenos utilizados para a construção de edifícios residenciais estar 
ocupada por casas aumentam o custo de oportunidade da venda para incorporadoras, 
dificultando que os custos associados à regulação sejam absorvidos apenas pelo proprietário 
do terreno; (2) o formato e a magnitude das restrições à construção podem ter impactos 
bastante diferenciados nos preços dos imóveis. Estas duas implicações estão, entretanto, 
condicionadas nos contextos específicos dos exercícios específicos realizados. Além do 
escopo territorial, é preciso levar em consideração o curto período analisado. Sobretudo, é 
preciso reconhecer que possivelmente os impactos da implementação da OODC levarão mais 
tempo para ser plenamente sentidos nas dinâmicas de preços. Os resultados e as reflexões 
realizadas sugerem caminhos para a continuidade dos esforços de pesquisa. 
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Impacto das Restrições Construtivas nos Preços dos Imóveis em São Paulo:  
Uma análise exploratória para São Paulo, Brasil 

 
 

Introdução 
 
A literatura que documenta a estrutura e evolução de cidades sugere que políticas públicas 
podem e devem aprimorar sistemas urbanos. As ações de governo alteram incentivos para a 
redistribuição da atividade econômica com o objetivo de promover o desenvolvimento local e 
o bem-estar das populações. A regulação do uso da terra urbana através de instrumentos 
sobre preços (ex. impostos) ou quantidades (ex. zoneamento) formam o arcabouço 
regulatório que compõe o cerne do planejamento urbano (para uma extensa revisão, ver Dye 
e England 2009). Entretanto, sabemos que não faltam desafios técnicos e políticos para 
transformar ideias conceituais genéricas em iniciativas reais, específicas e viáveis, as quais 
envolvem processos de aprendizagem e avaliação sistemáticos (para uma discussão 
detalhada, ver Evans 2004). 
 
Em particular, o debate acerca dos papeis do planejamento vis-à-vis mecanismos de mercado 
ilustra bem as dificuldades que se apresentam. Nesse sentido, a literatura econômica 
argumenta que os formuladores da regulação urbana têm subestimado as forças de mercado 
na determinação da oferta e demanda por espaço. Na mesma linha, argumenta que as 
regulações urbanísticas raramente passam por análises custo-benefício e consequentemente, 
novas restrições ao uso do solo acabam por limitar a oferta e aumentar preços no mercado 
imobiliário de maneira não antecipada pelos planos (para exposições detalhadas destes 
argumentos, ver, por exemplo, Cheshire et al. 2014, Glaeser 2017 e Bertaud 2018). 
 
A análise empírica acerca dos impactos econômicos da regulação urbanística é ainda escassa 
para grande parte das cidades nos chamados países em desenvolvimento. Com o objetivo de 
superar essa limitação, o Lincoln Institute of Land Policy financiou a pesquisa “Zoning to 
Suit: Impacts of Building Regulations on Real Estate Prices in São Paulo, Brazil” entre os 
anos de 2018 e 2020. O estudo produziu evidências empíricas de que alterações nas restrições 
construtivas de gabarito, coeficiente de aproveitamento e outorga onerosa do direito de 
construir (OODC) contribuíram para variações nos preços de imóveis residenciais na cidade 
de São Paulo. De forma geral, todos os instrumentos considerados apresentaram o potencial 
de impactar preços dos imóveis, sendo que a OODC em menor grau (menor magnitude dos 
coeficientes). 
 
Este relatório está organizado da seguinte forma: na próxima seção apresentamos uma 
revisão da literatura empírica sobre a regulação do uso do solo e os efeitos sobre preços de 
imóveis. As seções 3 e 4 fazem, respectivamente, uma breve revisão da legislação urbanística 
em cidades selecionadas e uma análise mais detalhada para o caso da cidade de São Paulo. As 
seções seguintes (5 e 6) descrevem os dados das bases utilizadas neste estudo, bem como a 
metodologia adotada. A penúltima seção apresenta os resultados das análises econométricas 
para as bases de mercado secundário e primário. Concluímos com considerações de políticas 
públicas, tendo em vista os debates atuais em torno das propostas de revisão da lei de 
zoneamento e do plano diretor da cidade de São Paulo. 
 
Em relação ao último relatório, aprofundamos a investigação da seguinte forma: 
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1. Atualiza as estimativas dos modelos semiparamétricos (SEMIP) apresentados 
anteriormente; 

2. Expande a análise com técnicas semiparamétricas, incluindo estimativas dos modelos 
utilizando o método (CPAR); 

3. Inclui estimativas de um exercício complementar, utilizando o método das diferenças 
em diferenças; 

4. Apresenta novas estimativas descritivas para as variáveis de interesse; 
5. Amplia a revisão de literatura; 
6. Inclui anexo com análises detalhadas para distritos selecionados. 

 
 
 

Regulação do Uso do Solo e Preços de Imóveis: Uma revisão sobre estudos empíricos 
 
Com objetivo de posicionar este estudo na literatura, esta seção apresenta uma revisão de 
trabalhos que avaliaram o efeito da regulação do uso do solo sobre o preço dos imóveis, 
utilizando métodos empíricos e publicados nas últimas quatro décadas. A principal questão a 
ser respondida é em que medida ambientes regulatórios mais rigorosos estão associados com 
preços mais elevados.  
 
A revisão dos estudos indica que a literatura empírica focalizada em compreender essa 
correlação e/ou causalidade enfrenta desafios importantes para separar a atuação de cada um 
dos múltiplos mecanismos de regulação, uma vez que um conjunto de medidas que regula a 
oferta atua simultaneamente. Na mesma direção, verifica-se uma preocupação crescente com 
o desenho de estratégias de identificação (e, particularmente, com a existência de 
instrumentos) que ajude a minimizar problemas decorrentes da potencial endogeneidade 
existente entre a variável preço e as restrições do uso do solo. Percebe-se ainda que, em 
termos conceituais, a utilização de modelos de preços hedônicos é de longe a principal 
escolha metodológica.  
 
Embora seja possível dizer que, de forma geral, muitos estudos produzem evidências no 
sentido de que restrições na oferta tendem a pressionar preços, os resultados encontrados são 
bastante variados em magnitude e significância estatística, reforçando a relevância de 
especificidades contextuais (geografia, período, desenho da política) e, no nosso entender, 
inspirando a importância de se dar continuidade nesta agenda de pesquisa. 
 
A restrição de uso do solo pode ser identificada a partir de instrumentos como fronteiras ao 
espraiamento urbano, taxa de verticalização, ampliação de custo relacionado à burocracia e 
adição de burocracias às novas construções.  Esses mecanismos têm o potencial de impactar o 
mercado imobiliário de forma relevante e têm sido o foco de larga produção acadêmica.  
Nesta seção, revisamos os trabalhos que avaliaram o efeito da regulação do uso do solo sobre 
o preço dos imóveis, utilizando métodos quantitativos. Nossa análise concentra-se 
principalmente em artigos publicados entre 1980 e 2021 1. 

 
1 Além das restrições dispostas acima, focou-se em trabalhos que têm uma preocupação objetiva com a forma de 
identificação da política de restrição de uso do solo. Dessa forma, uma gama de trabalhos que seguem a abordagem 
metodológica de decomposição de preços de imóveis entre preço de infraestrutura e de custo da terra ficou de 
fora, pois sua estratégia de identificação está embasada na hipótese de que a diferença de preço da terra observado 
e estimado (por abordagem hedônica) é o custo adicional da restrição do uso do solo. Para maior compreensão e 
debate sobre o tema, ler Gyourko e Molly (2015) e Glaeser e Gyourko (2003). Sob essa abordagem existem 
trabalhos aplicados a Nova Zelândia, Australia, Estados Unidos e países da Europa. 
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Foram encontrados 38 artigos entre os anos 60 do século passado e os anos 20 deste século. É 
de notar que, até onde tivemos conhecimento e acesso, a região da América do Norte 
representa 82% dos estudos sobre o tema, sendo que apenas dois estudos têm como objeto de 
estudo uma região do Canadá. O estudo sobre o tema no Brasil é também escasso.  
 
A grande questão que se voltaram esses pesquisadores: ambientes regulatórios mais 
restritivos estão associados a preços mais elevados? A literatura empírica dedicada em 
compreender essa correlação e/ou causalidade enfrenta grande dificuldade tanto em 
identificar a atuação dos múltiplos mecanismos de regulação, uma vez que um conjunto de 
medidas que regula a oferta atua simultaneamente, quanto em encontrar instrumentos para a 
endogeneidade existente entre a variável preço e restrição do uso do solo. 
  
A endogeneidade sempre foi uma questão a ser superada pelos pesquisadores da área, 
todavia, nem sempre era possível encontrar instrumentos ou quase-experimentos capazes de 
isolar o efeito. Devido a essa dificuldade, a maioria dos trabalhos empíricos está voltado à 
avaliação de correlações, com exceção dos trabalhos de Schwartz, Hansen e Green (1981) 
que utilizaram um quase-experimento, enquanto Fu e Somerville, Ihlanfeldt (2007), Zabel e 
Dalton (2011), Han, Zhang e Zhen (2020) e Anagol, Ferreira e Rexer (2021) utilizaram 
variáveis instrumentais, o que demonstra uma evolução no campo de pesquisa empírica 
quanto ao tema. 
 
Estudos da década de 1960 e meados dos anos 1970, utilizando estimadores de mínimos 
quadrados ordinários (MQO), não identificaram nenhum efeito sistemático sobre os preços, 
dadas as várias restrições de uso, chegando os estudos desse período a ser denominados como 
zoning-does-not-matter? (Quigley e Rosenthal, 2005). A literatura desse período questiona se 
o mercado segue a regulação ou vice-versa, argumentando, às vezes, que a falta de avaliações 
de impacto enfraqueceu substancialmente a política de zoneamento como ferramenta de 
gestão de externalidades locais, sob a hipótese de que os instrumentos regulatórios não são 
efetivos.  
 
Nos Estados Unidos, todavia, a partir de meados dos anos 1970, restrições em cidades como 
Nova York, Mount Laurel e Petaluma ampliaram a pesquisa sobre o tema (não apenas com 
foco em aspectos econômicos). Os estudos mais recentes procuram capturar efeitos causais, 
utilizando múltiplas estratégias de identificação, como mínimos quadrados em dois estágios 
(two-stage least squares - 2SLS), diferenças em diferenças (DiD), mínimos quadrados 
ordinários agrupados (pooled ordinary least squares - POLS), painel espacial, regressões 
descontínuas, etc. Todavia, o efeito misto ainda é observado e não se chegou a um ponto 
pacífico de que fatores que restringem a oferta via regulamentação do uso do solo pressiona o 
preço para cima. 
  
Abaixo descrevemos alguns dos principais trabalhos, destacando a identificação da regulação 
do uso do solo e da variável preço, a abordagem metodológica e os principais resultados da 
restrição do uso sobre os preços dos imóveis ou da terra. Várias medidas de regulamentação 
do uso da terra foram avaliadas: zoneamento (Crecine, Davis e Jackson (1967); Adams et al. 
(1968); Downing (1973); Hushak (1975); Chicoine (1981); Mark e Goldberg (1986); Spreyer 
(1989); Thorson (1996); Anagol, Ferreira e Rexer (2021)), avaliação de política pública 
(Gleeson (1979); Schwartz et al. (1981; 1984); Knapp (1985); Vaillancourt e Monty (1985); 
Zorn, Hansen e Schwartz (1986)), lote mínimo (Gabriel e Wolch (1980); White (1988); 
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Glaeser e Ward (2009); Zabel e Dalton (2011)), taxas e cobranças (Gabriel e Wolch (1980); 
Karts e Rosen (1986); Garza e Lizieri (2015)), índice de regulação do uso do solo (Black e 
Hoben (1985); Cheshire e Sheppard (1989); Rose (1989); Pollakowski e Wachter (1990); 
Downs (2002)); Malpezzi (1996); Malpezzi, Chun e Green (1998); Green (1999); Quigley e 
Raphael (2005); Ihlanfeldt (2007); Quingley, Raphael e Rosenthal (2009); Huang e Tang 
(2012); Lin e Wachter (2020)); verticalização (Fu e Somerville (2001); Brueckener et al. 
(2017); Barros et al. (2018); Han, Zhang e Zheng (2020)) e outros (Gabriel e Wolch (1980); 
Rose (1989); Green (1999); Mayer e Somerville (2000); Glaeser e Ward (2009)).  
   
Crecine, Davis e Jackson (1967) analisaram o efeito de regulações via zoneamento usando 
dados da cidade de Pittsburgh (EUA). Utilizando dados de transação de compras de imóveis 
entre 1956-1963, os autores estimam um modelo de preços hedônicos controlando por 
acessibilidade às atividades econômicas, amenidades, topografia e fatores históricos que 
afetam a utilização da área. Os resultados das regressões não identificam qualquer efeito 
sistemático sobre o preço dos imóveis.   
 
Adams et al. (1968) buscaram decompor as várias dimensões que afetam os preços de 
terrenos vazios. Os micro dados consideram transações no nordeste da Filadélfia (EUA), 
entre 1945 e 1962. Os autores utilizaram o preço e o preço por acre como variáveis 
dependentes contra acessibilidade, estado da terra, zoneamento (single-family, single-family e 
twin house e row house) e amenidades, utilizando o estimador de MQO.  As variáveis de 
zoneamentos são identificadas por dummies. Embora os coeficientes que capturam a 
regulamentação do uso do solo para single-family (69% a 83%) e twin house e row house 
(1,98% a 103%) sejam positivos, nenhum apresenta significância estatística. Todavia, sob 
zoneamento que permite apenas single-family (-48% a -46%), a correlação estimada é 
negativa, mas também sem significância estatística. 
 
Downing (1973) avalia a relação entre preço e características intrínsecas e extrínsecas de 
imóveis comerciais e industriais. A base de dados considera preços de transação de terras 
para uso comercial na área urbana da cidade de Milwaukee (EUA), entre 1958 e 1962. O 
autor estuda o mecanismo de zoneamento como medida de regulação. O zoneamento foi 
dividido em quatro intensidades de uso do solo (Zonas A, B, C, D), identificadas por 
dummies (a zona com menor intensidade é o parâmetro base para comparação, i.e., Zona D), 
observando as intensidades de uso do solo atribuídas em 1951. O resultado derivado do 
estimador de MQO, o preço do solo, cresce conforme a regulamentação permite maior 
adensamento do uso. Para as três diferentes especificações, os coeficientes da Zona A, mais 
intensa, variam entre 3,06% e 3,52%, enquanto os coeficientes da Zona C variam entre 
0,729% e 0,807%. 
   
Hushak (1975) também estimou o efeito do zoneamento sobre o preço do solo em áreas não 
desenvolvidas, isto é, regiões nas franjas do condado de Franklin e seis cidades ao redor de 
Franklin, Ohio (EUA). O autor estima uma função de preço considerando tamanho, distâncias 
ao centro, à avenida mais próxima e ao trem, zoneamento, imposto sobre propriedade e outras 
características como topografia, presença de árvores, etc. As variáveis que capturam o efeito 
da regulação são duas dummies de zoneamento (comercial igual a 1, se o imóvel está numa 
área de uso comercial restrito ou misto e 0, caso contrário; e, agrícola igual a 1, se é uma 
zona agrícola e 0, caso contrário). O efeito do zoneamento comercial tem correlação positiva 
com o nível de preços por acre e é estatisticamente significante, US$ 13.750,5 acima das 
demais áreas. Quanto às restrições capturadas pela outra dummy, a relação não é 
estatisticamente significante. Desta forma, o custo da construção de imóveis comerciais será 
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tanto mais caro em áreas com zoneamentos quando comparado ao custo de áreas sem 
regulação.    
 
Segundo Gleeson (1979), em razão do crescimento de Minneapolis, Minnesota (EUA), o 
governo local resolveu impor restrições às construções na região ao norte da cidade. Outra 
questão que levou a tal medida foi o problema com o sistema de esgoto da cidade e a 
tentativa de não espraiamento da cidade, que ampliaria o gasto público com saneamento. 
Tomando como objeto de estudo um dos subúrbios da cidade (Brooklyn Park), o autor avalia 
o growth manangment program que segmentou o mercado de terras em passíveis de serem 
desenvolvidas (‘developable’ – a porção sudeste do subúrbio) e as não passíveis de 
desenvolvimento (porção nordeste do subúrbio). A especificação linear estimada considera o 
preço da terra contra a dummy que captura a segmentação e outras covariadas, como 
acessibilidade, topografia, tamanho dos terrenos, tipo de solo, saneamento e distribuição de 
água, etc. Como resultado, as estimativas sugerem que o valor da terra na região que se 
permitia desenvolver foi 200% maior do que naquela área que não podia, a parcela rural.  
 
Gabriel e Wolch (1980) buscaram avaliar os efeitos das políticas públicas de restrição do uso 
do solo na Califórnia (EUA). Os dados consistem em 50 jurisdições das áreas centrais que 
compõem a baia em São Francisco. O modelo considera o preço médio em cada uma dessas 
jurisdições e é controlado por características estruturais das casas, características das finanças 
públicas de cada vizinhança, taxa de vacância, acessibilidade ao emprego e a utilização de 
política pública de restrição do uso do solo. Os preços de transação de imóveis residenciais 
coletados pela Society of Real Estate Appraisers são utilizados como variáveis dependentes. 
A regulação do uso do solo é identificada de três formas: 1) área ainda remanescente para 
desenvolvimento, indicando o tipo e a densidade do desenvolvimento planejado, capturando 
o tamanho do lote mínimo a ser comprado; 2) taxas e cobranças para desenvolvimento; e 3) 
restrição do governo local, identificada por dummy. O resultado derivado é que áreas com 
medidas pro-crescimento (ausência de restrição de uso do solo) apresentaram valores mais 
baixos, US$ 4.200 (8% do preço médio da amostra), relativamente àquelas com políticas de 
contenção de crescimento. Taxas e cobranças estão relacionadas negativamente com o preço 
das residências; todavia, não foram estatisticamente significativos. E zoneamento exclusivo 
com grandes lotes eleva o preço da terra em US$ 3.000 quando se amplia em 10% o tamanho 
mínimo do lote; todavia, o resultado também não é estatisticamente significante.  
 
Chicoine (1981) explora o preço da terra na franja da cidade de Chicago, Illinois (EUA), 
onde forças agrícolas e urbanas interagem. Para tanto, utiliza dados de transação do mercado 
imobiliário no período de 1970-1974 e estima um modelo de preços hedônicos com uma 
especificação log-log. A variável que identifica a regulação do uso do solo é uma dummy, 
capturando o zoneamento em que os imóveis estão localizados. O resultado encontrado é que 
os preços em zoneamentos comerciais são 25% mais elevados quando comparados àqueles 
fora desse zoneamento. 
  
Schwartz et al. (1981; 1984) avaliaram um programa de controle de crescimento em 
Petaluma, Califórnia (EUA), que consistia numa cota de 500 casas por ano com 
características de design pré-estabelecidas e a provisão de amenidades e serviços à 
comunidade. Schwartz et al. (1981) apresentaram um avanço metodológico, comparado aos 
trabalhos empíricos até então realizados, ao explorarem o programa como um quase-
experimento, estimado por MQO. Os autores comparam os preços na Community de 
Petaluma com outras duas ao redor, em Santa Rosa e Rohnert Park, utilizando a abordagem 
de preços hedônicos. O estudo considera dados de preços de venda controlados por 
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características da casa, dummy de cidade e de tempo. O resultado das estimações encontra 
diferenças estatisticamente significantes para todas as especificações econométricas apenas 
quando Santa Rosa é o grupo de controle, variando o percentual de acréscimo do preço entre 
13% e 24%. Tomando Rohnert Park como grupo de controle, a diferença de preços médios 
não é estatisticamente significante e apresenta sinais contraintuitivos. 
  
Os autores voltam a explorar o efeito do programa em Schwartz et al. (1984), considerando 
dados de transação de vendas de novas casas entre 1970 e 1976 e considera apenas Santa 
Rosa como a região de comparação. Trata apenas de uma comparação de participação 
acumulada de casa por faixas de preços. De acordo com as estatísticas, nos primeiros três 
anos do programa, somente 37% dos pedidos de construção foram aceitos. Esse montante 
representava 67% menos que as permissões para construir quando comparadas às permissões 
três anos antes do programa. Como resultado, os preços em Petaluma subiram 
significativamente relativamente aos preços em Santa Rosa (cidade controle). Antes do 
programa, entre 48,3% e 56.7% das casas eram vendidas por US$ 25.000. Sob a nova regra, a 
parcela de casa vendidas a esse preço caiu para 15% (1974), 2,3% (1975) e 3.3% (1976). Na 
cidade controle, essas parcelas eram de 39,9% (1974), 37,4% (1975) e 37,5% (1976). 
Todavia, nenhuma diferença foi encontrada em relação a outra cidade de comparação.   
 
Black e Hoben (1985) estudaram o efeito da restrição de uso do solo em 30 regiões 
metropolitanas nos Estados Unidos, utilizando o índice de restrição que deriva de um painel 
preenchido por especialistas que apontavam as múltiplas medias em vigor nas áreas. O 
indicador varia de -5 (altamente restrito ao crescimento) até + 5 (altamente direcionado ao 
crescimento). Os autores utilizam preços dos terrenos para lotes suburbanos de um quarto de 
acre e no anel interno estimados por especialistas imobiliários locais (pesquisa ULI). O 
modelo de preços tem como covariadas crescimento da população, emprego e renda e é 
estimado por MQO. O índice de restrição apresenta alta correlação positiva com o preço dos 
imóveis. 
   
A Comissão de Desenvolvimento e Conservação do Solo (Land Conservation and 
Development Comission - LCDS), criada em 1973, no estado do Oregon (EUA), estabeleceu 
restrições sobre a utilização do uso do solo, i.e., urban growth boundaries (UGB). As áreas 
dentro das UGB são reguladas por medidas de controle tradicionais do uso da terra 
(zoneamento, incentivos tributários, etc.) e somente terrenos dentro dessas áreas podem ser 
convertidos em áreas urbanas até uma data pré-definida. Terrenos fora da UGB são 
preservadas como não urbanas até a mesma data pré-definida. A medida forneceu um 
experimento natural para a pesquisa de preços de habitação.  
 
Knapp (1985) estuda a restrição ao desenvolvimento imposto pela LCDC, identificando por 
uma dummy se a casa está dentro ou fora do raio de restrição de crescimento e outra dummy 
indicando se o zoneamento é uma área urbana. A base de dados considera o preço de 
transação das casas vagas entre 1979-1980. Duas regressões são estimadas, uma para o 
condado de Washington e outra para o condado de Clackamas. Avaliando os resultados no 
condado de Washington, os preços das áreas não urbanas fora da área de restrição ao 
crescimento desenhada pela LCDS são 62,4% mais baratos do que os das áreas não urbanas 
dentro da UGB. Quando se avaliam imóveis do zoneamento não urbano localizados nas áreas 
intermediárias, isto é, áreas designadas para desenvolvimento urbano no futuro ou 
especialmente regulada (intermediate growth boundary - IGB), o preço das casas fica 61% 
mais barato fora do IBG do que dentro. No condado de Clackamas, os preços dos imóveis em 
zoneamentos não urbanos fora da UGB são 47,5% mais baratos relativamente aqueles no 
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mesmo zoneamento, mas fora da UBG. Os imóveis no mesmo zoneamento, mas fora do IGB, 
são 22,7% mais baratos, mas o coeficiente não apresenta significância estatística. Para o caso 
de imóveis em zoneamentos urbanos, o preço médio é 6,2% menor fora da IBG do que 
dentro, mas não é estatisticamente significante. 
   
Vaillancourt e Monty (1985) exploraram um conjunto de restrições de zoneamento 
introduzidos pelo governo da província de Quebec, Canadá, que visava assegurar a proteção 
da terra agrícola. A lei entrou em vigor em dezembro de 1978 e estabeleceu quais partes de 
uma região teriam, temporariamente, o uso do solo regulado e quais não. A estratégia foi 
desenhada para permitir o congelamento do desenvolvimento enquanto permitia 
desenvolvimento em outras partes da cidade em diferentes datas. Foram considerados para o 
modelo empírico apenas dados de venda de terrenos vazios entre 1975 e 1981. A variável 
dependente da regressão econométrica é o preço por acre e as variáveis independentes são 
distância até Montreal, tamanho do lote, acesso a serviços, índice de qualidade da vizinhança 
e uma variável dummy de zoneamento, capturando o efeito da regulação do uso do solo. O 
resultado do modelo econométrico aponta que os preços foram reduzidos em 14,7% e 30% 
após a restrição de proteção das áreas relativamente às áreas sem restrição. 
  
Mark e Goldberg (1986) compilaram dados de venda de casas da British Columbia 
Assessment Authority entre 1957 e 1980 para dois bairros de Vancouver, Canadá: um rico e 
outro de operários. Os autores capturaram informações sobre o imóvel, bem como sobre 
características do zoneamento, usos das terras vizinhas e histórico de mudanças do 
zoneamento. Quanto à identificação das políticas de regulação, os autores usam um conjunto 
de dummies para capturar se o imóvel está no zoneamento comercial, industrial, misto, 
permite construção de duplex, histórico ou onde teve o zoneamento alterado, permitindo 
assim adensamento. O artigo busca identificar a dinâmica de mudanças de zoneamentos e 
como isso se altera no tempo, dado que as dummies capturam as mudanças intertemporais 
inclusive e são utilizadas em regressões anuais. Os resultados são difusos e não conseguem 
afirmar que os zoneamentos ampliam os preços dos imóveis, uma vez que os sinais se 
alteram ao longo do tempo e entre tipos diferentes de regulação e muitos não têm 
significância estatística. 
  
Sob a hipótese de que a regulação do uso do solo resulta em exclusão dos mais pobres da 
área, Zorn, Hansen e Schwartz (1986) voltaram sua atenção ao efeito das políticas de 
restrição de crescimento urbano e às medidas de compensação para contrabalancear seus 
efeitos sobre os pobres. A pesquisa usa Davis, Califórnia (EUA), como objeto de estudo. 
Primeiramente, avaliam o efeito da política de regulação do solo sobre o preço dos imóveis e, 
em seguida, avaliam a capacidade do governo local em estancar o efeito que pulveriza os 
mais pobres. Os autores estimam um modelo de preços hedônicos controlado por área 
construída, tamanho do terreno, imposto territorial e idade dos imóveis entre 1971 e 1979, 
derivados da Society of Real Estate Appraisers. A medida de regulamentação avaliada foi o 
antes e depois da adoção do esquema de alocação de licença de construção, abrangendo 
requisitos inclusivos. O resultado da regulação sobre o solo implicou em um aumento 
estimado do preço das casas em 8,7%. Os programas de mitigação de preços pós-
regulamentação do uso do solo apresentaram uma queda média de 13% para as famílias com 
ganhos de até 80% da renda média em Davis, mas sem nenhum efeito para famílias que têm 
renda 120% acima da renda média na mesma cidade.  
 
Karts e Rosen (1986) também voltaram sua atenção às medidas de regulamentação do uso do 
solo na baia de São Francisco, Califórnia (EUA), considerando 64 bairros e dados 
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disponibilizados pela Society of Real Estate Appraisers. O modelo de preços hedônicos 
estimados considera características dos imóveis e da vizinhança, bem como características 
fiscais e as políticas públicas de regulação do solo. Os autores avaliam o efeito sobre preços 
de imóveis localizados em áreas com moratória de licença de construção ou sistema de 
racionamento em vigor por pelo menos 1 ano durante o período de estudo (1979). Imóveis 
localizados em áreas com restrição ao desenvolvimento apresentaram preços entre 17% e 
38% maiores relativamente àqueles em áreas com ausência de regulamentação.  
 
White (1988) avaliou a medida de regulação de tamanho mínimo do lote e o efeito sobre os 
lotes vagos em zoneamentos residenciais em Ramapo, subúrbio de Nova York (EUA). A base 
de dados apresenta dados entre 1976 e 1982, trazendo informação sobre preços de venda e 
características dos lotes. O autor estima um modelo de preços hedônicos, tendo como 
variável dependente o preço por acre e como variáveis de controle se o terreno pode ser 
desmembrado ou não em zoneamento. Imóveis localizados em áreas com regras de tamanho 
mínimo apresentaram preços por acre 73% maiores quando comparadas às áreas sem 
restrições de lote mínimo. 
   
Cheshire e Sheppard (1989) avaliaram o efeito das regulamentações do uso do solo sobre 
preços dos imóveis, sobre densidade residencial e sobre o acesso à habitação. Os autores 
consideram duas cidades inglesas (Darlington e Reading) totalmente distintas em termos de 
regulamentação do solo, mas muito próximas no que diz respeito às outras características. Em 
Reading, apenas 50% das permissões para construir foram liberadas, enquanto em 
Darlington, mais de 60% foram. O modelo hedônico formulado estima o efeito das restrições 
sobre os preços dos imóveis, que foram coletados de uma pesquisa e consideram preços 
pedidos de venda. Estima-se que a área das políticas de Reading aumente os preços das 
moradias em 2,3% a 17,3% (dependendo do tipo de moradia e da distância do centro da 
cidade), com o maior impacto das políticas em moradias de baixa densidade perto do centro 
da cidade (unidades mais antigas) e o menor impacto sobre desenvolvimento de densidade 
mais alta longe do centro (unidades mais novas), o que os autores atribuem aos 
incorporadores a capacidade de mudar o tipo de habitação em resposta às restrições. 
 
Rose (1989) explora dois tipos de restrições sobre a disponibilidade de terra para uso urbano: 
natural (cursos de água, montanhas, planícies de inundação, etc.) e artificial (regulamentações 
impostas pelo Estado). Para identificar a restrição gerada pelo curso de água, o autor 
considera a área líquida disponível para uso urbano, i.e., descontando o espaço tomado pela 
restrição natural, ponderado pela distância de seus respectivos centros de negócios das 45 
áreas urbanas consideradas (todas monocêntricas). Com dados derivados de diferentes fontes 
(Federal Housing Administration e Urban Land Institute), o autor estima o efeito sobre 
habitação e lotes. O resultado da estimação mostra que a redução da área liquida eleva o 
preço em 29%. É importante notar que o autor não considera que a presença de água pode 
estar relacionada à uma amenidade, inclusive. Ao considerar o segundo tipo de restrição, o 
autor considera três tipos de variáveis: relação entre os maiores subúrbios sobre o total de 
área urbana e relação entre maiores subúrbios sobre total de área urbana ponderada pela 
distância aos centros das cidades e total de mecanismos de restrição naquela área. A 
estimação da elasticidade do preço em relação a essas variáveis apresenta resultados positivos 
e estatisticamente significantes, variando entre 5% e 10% o efeito sobre os preços. 
 
Spreyer (1989) estuda o efeito da restrição do uso do solo em Houston, Texas (EUA) e 
cidades vizinhas. O autor leva em consideração a inexistência de medidas restritivas de 
crescimento em Houston e compara com as cidades ao redor que devem observar as 
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regulações sobre o uso da terra. O autor considera três categorias de restrição em suas 
estimações: áreas com zoneamento, áreas sem zoneamento, mas com acordo (como as 
propriedades em Houston) e áreas sem zoneamento e sem acordo. Partindo de um modelo de 
preços hedônicos, o autor estima uma especificação semi-logarítmica do preço contra um 
vetor de características do imóvel e da vizinhança e a medida de restrição é identificada por 
uma dummy se a propriedade está localizada em uma área com zoneamento ou não e outra 
dummy que identifica se o imóvel está localizado em uma área que há a possiblidade de 
acordo ou não. Os dados derivam do Multiple Listing Sevice Comparable Book compilado 
pelo Houston Board of Realtors. Os resultados encontrados apontam que os imóveis 
localizados em áreas restritas por regra de zoneamento são 7,3% mais caros quando 
comparados àqueles que estão fora. Para aqueles imóveis em áreas que permitem acordo, o 
preço é 9,05% maior na comparação com imóveis que não possuem essa condição.  
 
Pollakowski e Wachter (1990) avaliariam os efeitos direto e transbordamento das medidas de 
controle de uso do solo sobre o preço das residências em 17 áreas que compõem o condado 
de Montgomery, Maryland (EUA). Os autores construíram um índice de preços a partir dos 
preços de transação de casas e lotes derivados do Montgomery County Planning Board. A 
regressão hedônica considera renda per capita, distância ao triângulo federal (Washington, 
DC), variação do índice de preços em dois anos e densidade populacional. Em face de 
múltiplas restrições estarem em vigor, um índice de medidas de regulamentações de uso do 
solo foi criado (índice de restrição). Para identificar o efeito de transbordamento das medidas 
de restrição, os autores consideram a taxa dos índices de restrição de cada área sobre o índice 
de restrição das áreas adjacentes. Os autores utilizam uma série de tempo de corte transversal, 
uma vez que os dados são trimestrais. O efeito direto do índice de restrição é de aumento 
sobre o preço, numa ordem de 0,27% e 0,093%, para variações positivas de 1% no índice de 
restrição e no índice de restrição da vizinhança, respectivamente. Outras medidas de 
restrição, como as de áreas disponíveis e teto de desenvolvimento, foram testadas e os 
coeficientes estimados foram negativos, todavia não significantes estatisticamente.  
 
Malpezzi (1996) também constrói índices que capturam os regimes regulatórios para capturar 
o parâmetro que limita a oferta em diferentes mercados imobiliários de 56 áreas 
metropolitanas dos Estados Unidos, além de considerar outras métricas de identificação das 
regulações, tais como controle de aluguel, o Índice Regulatório de Wharton e o Índice 
Regulatório da American Institute of Planners (AIP). A autora estima um modelo de preços 
hedônicos considerando os preços médios de aluguel e a venda dos imóveis considerando os 
dados do Censo de 1990. O modelo estimado por MQO regride o logaritmo do preço contra 
variáveis como população, crescimento anual da população, renda per capita, amenidades e 
as variáveis que capturam o efeito da regulação. O coeficiente que identifica o Índice de AIP 
tem sinal positivo e estatisticamente significante, ampliando o preço do aluguel em 2,9%. Os 
demais coeficientes estimados não têm significância estatística e o Índice de Wharton sugere 
um efeito negativo sobre o aluguel. Quando o exercício é feito para o preço de venda dos 
imóveis, o resultado é misto. A regulação do uso do solo identificada pelas Índice AIP e 
controle de aluguel apresentam elasticidade positivas e significância estatística, ou seja, a 
elasticidade calculada é de 4% e 26%, respectivamente. Todavia, o efeito mensurado pelo 
Índice de Wharton aponta para uma elasticidade de preço de -19%.  
 
Thorson (1996) explora o efeito do zoneamento sobre os preços habitações em 10 áreas 
urbanizados no nordeste dos Estados Unidos, usando dados do Censo dos anos 1970, 1980 e 
1990. A hipótese do autor é que as leis de regulação do solo via zoneamento variam com o 
poder de monopólio de uma cidade. Ou seja, áreas urbanas com poucas regiões sob a regra de 
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zoneamento são mais prováveis de observarem preços mais elevados quando comparadas 
àquelas cidades mais fragmentadas, em termos de áreas de zoneamento. A ideia é que o custo 
extra em alocar uma família em determinado zoneamento deve ser compensado pelos 
impostos que essa família contribui para a oferta de serviços públicos nesse zoneamento. O 
poder de monopólio é identificado de duas formas: 1) dummy para as cidades de Baltimore e 
Washington DC, pois é muito mais concentrada a fiscalização do que as demais; e 2) 
percentual de terras dos subúrbios controlado pelos quatro maiores governantes locais—taxa 
de concentração do zoneamento. O autor estima um modelo de preços hedônico para cada 
ano do censo, em que o preço é o valor médio das habitações ocupadas e controlado pela 
defasagem do preço do último censo, características dos imóveis, população, densidade 
populacional, renda média da família, distancias ao centro da cidade e amenidades. Imóveis 
em cidades com maior fiscalização têm preços acrescido entre US$ 3.266 e US$ 62.051. 
Considerando a medida de poder de monopólio, o preço varia entre US$ 19 e US$ 408. 
Todos os valores são estatisticamente significantes a 5%. 
    
Exceto os estudos que buscam explorar as decisões políticas como estratégia de quase-
experimento, os estudos até então apresentam pouca preocupação com a endogeneidade 
inerente entre preço de imóveis e regulação do uso do solo. Embora rudimentar e com pouco 
rigor a tentativa de tratar a questão da endogeneidade, Malpezzi, Chun e Green (1998) 
utilizam variável instrumental e estimador de 2SLS. No primeiro estágio, os autores regridem 
o índice de restrição contra dummies de cidades especificas, renda média, crescimento 
populacional, amenidades, etc. e considera no segundo estágio a variável limpa desses 
efeitos. Embora os autores façam esse esforço, nada garante que não haja variável omitida no 
primeiro estágio que não esteja correlacionada como termo de erro no segundo estágio. No 
segundo estágio duas especificações são testadas: linear e quadrática no índice de restrição. A 
despeito dessa limitação, os autores constroem um índice de preços de habitação (aluguel e 
venda), utilizando dados do Censo de 1990, para 272 áreas metropolitanas dos Estados 
Unidos e avaliam os determinantes do preço pelo lado oferta, explorando as restrições 
regulatórias e naturais. Para ambas as variáveis dependentes, as especificações lineares 
apresentam resultados positivos e significativos para o índice regulatório instrumental, com 
coeficientes variando de 0,02 a 0,08. O efeito da mudança de uma regulação menos rigorosa 
para uma mais forte é estimado em um aumento de 13% a 26% nos aluguéis ou um aumento 
de 32% a 46% nos preços dos imóveis para os modelos quadráticos e um aumento de 9% a 
16% e de 31% a 46%, respectivamente, para os modelos lineares. 
 
Green (1999) estuda como um conjunto de medidas regulatórias sobre oferta pode afetar o 
preço de imóveis, tomando seis variáveis regulatórias associadas ao zoneamento e ao 
licenciamento construídas, a partir de uma pesquisa da Universidade de Wisconsin sobre os 
controles de uso da terra no condado (nível municipal). Os dados derivam do Censo de 1990 
e os 39 municípios do condado de Waukesha, Wisconsin (EUA) são objeto de estudo do 
artigo. A estimação do modelo de preços hedônicos por MQO considera o valor do imóvel e 
os aluguéis médios no nível de área de ponderação e controla por variáveis demográficas e 
econômicas. Duas das variáveis de regulação tiveram um efeito positivo significativo sobre 
os preços da habitação: a não permissão de casas móveis aumentou os preços em 7% a 8%; e 
os três metros adicionais de fachada obrigatória aumentaram os preços em 6% a 8%. Apenas 
o requisito de parcelamento de meios-fios e sarjetas teve um impacto significativo sobre os 
aluguéis, aumentando-os em 10% a 12%. Os requisitos de fachada e a permissão para casas 
móveis também tiveram um impacto positivo significativo sobre a parcela de moradias com 
preços acessíveis. Medidas regulatórias que não tiveram significância estatística apresentam 
coeficientes negativos.  
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Mayer e Somerville (2000) também deram um passo avante em termos metodológicos, 
utilizando dados em painel de 44 regiões metropolitanas (RM) dos Estados Unidos, entre 
1985 e 1996, considerando diferentes estimadores econométricos: OSL, GLS e 2SLS-IV. Os 
autores utilizaram como instrumentos para as variáveis de regulação: número de jurisdição 
com controle de uso da terra, participação de votos no Reagan em 1984, índice de 
congestionamento do trânsito, renda per capita de 1975, percentual da população adulta com 
apenas ensino médio, população dos anos 80 e se a cidade tem referendo ou não. Importante 
notar que nenhum teste foi feito sobre os instrumentos e nem o primeiro estágio foi explorado 
na regressão. Para identificar as medidas de regulação, os autores utilizam três variáveis: (1) 
número de meses para a aprovação da subdivisão; (2) número de técnicas de gestão de 
crescimento (RM); e (3) se as taxas de desenvolvimento de uso são impostas. Todas essas 
variáveis derivam da Pesquisa do Projeto de Descentralização Urbana de Wharton. As 
informações sobre os imóveis são do Office of Federal Housing Enterprise Oversight. A 
variável dependente é o total de alvarás para construção de novas residências. As covariadas 
utilizadas são índices de preços de vendas repetidas e suas cinco defasagens, variação na taxa 
de juros, efeito fixo de cidade e população.  
 
A regulamentação tem um efeito consistentemente negativo sobre o nível de construção em 
estado estacionário, com o início de habitações estimado em 45% mais baixo em cidades com 
mais regulamentação. Embora os atrasos no processo de aprovação e o número de técnicas de 
gestão tenham tido impactos negativos significativos, as taxas de desenvolvimento não 
mostraram um efeito significativo. A modelagem dos efeitos dinâmicos indica que RM mais 
reguladas têm elasticidades de preço mais de 20% mais baixas do que em cidades menos 
reguladas. 
 
Phillips e Goodstein (2000) buscaram avaliar o tamanho do efeito da política de limite de 
crescimento urbano (UGB) em Portland, Oregon (EUA). Em 1979, a região metropolitana de 
Portland adotou um limite de crescimento urbano, cumprindo com uma lei estadual do 
Oregon e obrigando a criação de tais fronteiras em todo o estado. A estratégia empírica 
utilizada pelos autores é comparar os preços de imóveis residenciais em Portland com o preço 
de outras cidades maiores ao redor do condado. Para identificar a UGB são utilizadas três 
proxies: (1) número de municípios dentro da RM (proxy para regulamentação de acordo com 
Ozanne e Thibodeau [1983])—a ideia é que as regiões com menos governadores, maior a 
probabilidade de se impor mais restrições, enquanto espaços que são divididos por vários 
governadores, cada governo discerniria uma demanda horizontal por terra e, portanto, não 
teria incentivo para restringir o desenvolvimento; e (2) índice regulatório construído por 
Malpezzi (1996). No modelo de preços hedônicos, considerou-se a média de preços de cada 
área geográfica e a população, média da renda, taxa de desemprego e uma dummy para 
imóveis de aluguel. O índice de regulamentação tem um efeito positivo significativo e 
evidências fracas indicam que o UGB aumentou os preços médios das habitações, mas o 
impacto é baixo (menos de $ 10.000 por unidade). 
 
Em um estudo de 10 distritos da cidade de Shangai (China), Fu e Somerville (2001) avaliam 
o impacto da medida de restrição do aproveitamento do uso do solo, i.e., a restrição na 
verticalização sobre o preço da terra. Os dados consistem em 204 observações de preços de 
lotes entre 1992 e 1993, obtendo informações sobre preços de transação, localização, área e 
permissão máxima de adensamento a partir da Shangai Land Administration. Os autores 
consideram uma especificação econométrica que captura a elasticidade preço da regulação, 
controlando por distância ao CBD e característica da vizinhança e população. Resultados 
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derivados do estimado OLS, sem lidar com a questão de endogeneidade, apontam que o 
efeito sobre o preço varia de 20% a 22%. Ao instrumentalizar a medida que rebula a 
densidade do lote por distância ao aeroporto, distância ao quadrado para o CBD, dummy para 
zoneamento totalmente residencial e valor predito da regulação utilizando abordagem semi-
paramétrica, os autores encontram efeitos sobre os preços menores, variando entre 8% e 11%, 
todavia sem significância estatística. 
  
Os resultados encontrados por Downs (2002) apontam que as medidas de restrição de 
crescimento urbano não ampliaram preço em Portland, Oregon (EUA), com a mesma 
velocidade quando comparado a outras 85 regiões metropolitas. Para chegar nesse resultado, 
utilizou-se dados de preços de casas da National Association of Realtors (preço pedido 
médio) e da Freddie Mac (índice de preços de transações). Para identificar a medida de 
regulação, Downs (2002) considera uma dummy para o período que inicia as medidas de 
restrição em Portland (UGB). A análise considera como variável dependente o crescimento 
percentual dos preços em cinco períodos (1990-2000, 1990-1994, 1990-1996, 1994-2000 e 
1996-2000) controlado por características da cidade e da população, utilizando o estimado de 
OLS. Para os períodos 1994-2000 e 1996-2000, o UGB 'não teve impacto significativo sobre 
a mudança nos preços da habitação, mas durante 1990-2000, 1990-94 e 1990-96, o efeito foi 
positivo e estatisticamente significativo.' O UGB sozinho não aumenta os preços da 
habitação, mas o UGB combinado com fatores que estimulam a demanda por habitação (por 
exemplo, um aumento na população ou na renda) pode aumentar os preços.  
 
Quigley e Raphael (2005) exploram a relação entre a regulação do uso do solo e os preços 
das casas nas 407 cidades da Califórnia, considerando dados dos Censos de 1990 e 2000. Os 
autores desenvolveram um índice de regulação ao nível de cidades. A especificação 
econométrica relaciona o logaritmo do preço de venda ou aluguel das casas ao índice de 
regulação e outras covariadas (características estruturais da casa). Consideram-se modelos 
separados para casas ocupadas pelos donos ou por inquilinos e testam os dados de corte 
transversal em dois pontos no tempo (1990 e 2000) e a variação na década. Os resultados 
estimados por MQO apontam uma correlação positiva e estatisticamente significante tanto 
para preços de venda quanto de aluguel. Para preços de vendas, os efeitos sobre os preços 
foram de 3,1% (1990), 4,5% (2000) e 1,1% (variação na década). Para os preços de aluguel, 
os efeitos estimados foram de 1,5% (1990), 2,3% (2000) e 0,8% (variação na década). 
  
Ihlanfeldt (2007) estima o efeito da regulação da terra sobre os preços das casas e terrenos 
vazios em 112 cidades da Florida entre 2000 e 2002. A medida de restrição utilizada 
considera o índice de restrição (é um índice que sumariza todos os mecanismos de gestão do 
uso da terra que foram adotados pela jurisdição), que é considerado endógeno no modelo de 
preços hedônicos. O modelo é estimado por 2SLS, usando como variáveis instrumentais 
valores defasados de características da comunidade que descrevem a localidade quando seu 
plano diretor de uso da terra (e o atual grau de restrição) foi aprovado pelo Estado. O modelo 
considera o preço das transações como variável dependente, características estruturais (área, 
tamanho do lote, idade), características da vizinhança (renda média, parcela de pretos, 
hispânicos, etc.), controles jurisdicionais (taxa de crescimento da população, forma de 
governo, gasto per capita com serviço público, etc.), distância ao CBD, distância à costa e a 
medida de restrição de uso da terra. Ao considerar o efeito da restrição sobre os preços das 
casas, a redução em uma unidade do índice de regulação amplia o preço em 16,9%, enquanto 
o efeito sobre o preço para terrenos vagos, 13%. 
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Glaeser e Ward (2009) avaliam regulações divididas em dois grupos: tamanho de lote 
mínimo e outras regulações (esgoto, etc.). Os autores estimam um modelo de preços 
hedônicos tendo como variável dependente o logaritmo do preço de transações entre 2000 e 
2005, utilizando dados do Pioneer Institute’s Housing Regulation Database for 
Massachusetts Municipalities na Grande Boston. Ao estimar o efeito do lote mínimo, a 
elasticidade é de 0,12% (a 10% de significância estatística). Ao adicionar características das 
áreas (percentual de brancos, percentual de pessoas abaixo de 18 anos, etc.), o coeficiente 
perde significância e troca de sinal. Não há efeito de regras de lotes mínimos quando se 
tornam as áreas comparáveis. Para os autores, trata-se da questão básica de economia de que 
os preços dos bens não vão além dos bens substitutos. Ao adicionar o índice de regulação, a 
elasticidade medida por essa variável é de 0,085% (a 5% de significância) e o coeficiente que 
captura o efeito de lote mínimo perde significância (sem controle de características das 
áreas).  
 
Segundo os autores, as áreas sofrem com múltiplas regras de regulação que são positivamente 
correlacionadas, mas que regras não relacionadas ao tamanho mínimo de lote são muito mais 
efetivas em limitar o desenvolvimento que reduziram preços. Ao adicionar as características 
das áreas à essa última especificação, os coeficientes que capturam a regulação perdem 
significância estatística e alteram o sinal. Para Glaeser e Ward (2009) esse efeito corrobora 
sua hipótese sobre bens similares.  
 
Quingley, Raphael e Rosenthal (2009) mensuram o efeito da regulação do uso do solo em 11 
condados ao redor de São Francisco. A base de dados sobre preços e características considera 
o Censo de 2000. Os dados sobre regulação derivam de pesquisas online embasadas na 
pesquisa de Summers/Wharton, que avaliaram decretos por categoria, frequência e período e 
deram origem ao Berkeley Land Use Regulation Index (BLURI). Para avaliar o efeito da 
regulação sobre o preço, considera-se o modelo de preços hedônicos. A questão da 
determinação conjunta entre regulação e resultados no mercado imobiliário é considerado. 
 
Para tratar essa endogeneidade, os autores consideram como instrumentos ao BLURI a 
predisposição política em cada cidade e os plebiscitos, mostrando as atitudes dos cidadãos em 
relação às emissões das escrituras das casas. Em sendo os preços de venda a variável 
dependente, os coeficientes estimados por OLS (0.012 a 0.22) são relativamente menores 
quando comparados àqueles estimados por 2SLS (0.038 a 0.053)—todos estatisticamente 
significantes. Ao avaliar o impacto da regulação sobre o aluguel mensal, os resultados variam 
entre 0.009 e 0,014 (OLS) e 0,046 e 0,060 (2SLS)—todos estatisticamente significantes.  
 
Zabel e Dalton (2011) investigam o efeito da regulação de tamanho mínimo do lote sobre o 
efeito dos preços das casas nos distritos da Grande Boston. Para tanto, utilizam dados de 
1987-2006. O artigo é um passo avante ao utilizar de uma abordagem de quase experimento, 
usando a estratégia de diferenças em diferenças (DiD). Os autores exploram a diferença nos 
preços antes e depois da imposição da regulação de uso do solo. Uma vez que não se trata de 
um experimento randomizado, a abordagem econométrica considera dados em painel com 
controle para efeito fixo, reduzindo o efeito de que o grupo de tratamento pode se diferenciar 
em não observáveis. Desta forma, consideram que omissão de variáveis observáveis 
dinâmicas no tempo correlacionada com a regulação, se existir, é mínimo e se desenvolve 
lentamente. Para implementar tal abordagem, os autores usam dados de 750.000 transações 
de casas em 178 cidades distribuídos em 471 distritos, considerando a abordagem de preços 
hedônicos (características dos imóveis e da vizinhança são consideradas como controle). Os 
resultados das estimações apontam que a regulação amplia o preço entre 9% e 20% e 
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encontram evidências em favor do transbordamento do efeito para cidades vizinhas, 
ampliando o preço na ordem de 5%.  
 
Assim como Knapp (1985), Grout et al. (2011) também avaliaram o impacto de política de 
limite de crescimento urbano (UGB) na região metropolitana de Portland, Oregon (EUA). A 
diferença entre os dois trabalhos está no método que captura o efeito causal e não apenas a 
correlação. Os autores exploraram a descontinuidade espacial gerada pela Medida 37, que 
fornece um claro corte de identificação entre grupo tratado e controle, e aplicam a abordagem 
de regressão descontinua (Regression Discontinuity Design – RDD). 
  
A preocupação sobre como a regulação do uso do solo atua sobre o preço dos imóveis e/ou da 
terra em tempos de crise econômica foi tópico de pesquisa de Huang e Tang (2012). Para 
tanto, examinam a relação entre a elasticidade da oferta e a amplitude das oscilações de 
preços de 2000 a 2009. Ademais, estudam se a demanda habitacional decorrente da expansão 
do subprime teve maiores impactos de crescimento e queda nas cidades que são mais restritos 
à oferta. Os autores consideraram uma amostra para mais de 300 cidades nos Estados Unidos, 
considerando aquelas que têm no mínimo 10.000 residentes, segundo Censo de 2000. A 
especificação empírica considera dois modelos econométricos, um para o período de boom 
(2000-2006) e o outro para o período de bust (2006-2009). A variável dependente é a 
variação do preço no nível da cidade, dados mensurados pelo Home Value Index (Zillow).  
 
Para identificar o efeito da regulação do uso do solo, os autores consideram o Wharton 
Residential Land Use Regulatory Index e para medir a dependência local das hipotecas 
subprimes, utiliza-se a taxa de rejeição a partir das solicitações de hipotecas em 1996, a 
variação do emprego, da renda média do(a) chefe de família, densidade populacional e a taxa 
de juros dos empréstimos imobiliários, etc. Dessa forma, a interação entre a variável de 
regulação e de rejeição ao crédito subprime faz com que seja possível identificar se lugares 
com maior acesso ao crédito (expansão de demanda), mas com elevada regulação do uso do 
solo (restrição de oferta), reflete sobre a taxa de crescimento do preço dos imóveis. Os 
resultados encontrados sugerem que o preço no período de boom sobe em 5,64% e no período 
de bust caem 4,55%, dado um choque de um desvio padrão no score de regulação. A 
dependência local de crédito hipotecário subprime, indicada pela taxa de rejeição de 
hipotecas de 1996, está associada a maiores oscilações nos preços da habitação. Além disso, 
as consequências de expansão e queda da dependência do subprime são mais graves em 
cidades que enfrentam maiores restrições de oferta no mercado imobiliário. Aumento em um 
desvio padrão na taxa de rejeição amplia o preço no boom em 1,35% e no período de bust cai 
5,29%. Agora, nas cidades em que a taxa de rejeição e o score de regulação do uso do solo se 
ampliam em um desvio padrão, o preço amplia em 7,5% no período de boom e cai 9,1% no 
período de bust. 
  
Kok, Monkkonen e Quigley (2014) estudam os efeitos das políticas de restrição do uso do 
solo sobre os preços da terra e das habitações na região metropolitana de São Francisco. Ao 
invés de utilizar um índice para identificar as políticas de restrição de uso do solo de 110 
jurisdições, os autores decompõem o índice em seus componentes para investigar a 
associação com os preços.    
 
Garza e Lizieri (2015) avaliam o efeito sobre o preço da terra após a introdução, em 2004, da 
medida de regulação de uso do solo na cidade de Bogotá, Colômbia, que nada mais é do que 
um imposto sobre o valor da terra (Land Value Development Tax – LVTD). Os autores 
consideram a avaliação dessa política pública uma grande vantagem pelas seguintes razoes: 
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a) o LVDT apresenta uma aplicação bem definida tanto no espaço quanto no tempo; (b) o 
LVDT é aplicado sobre uma extensa área metropolitana regulada por um único plano diretor 
ao longo de todos os anos de aplicação do imposto; (c) a cidade compreende uma única 
autoridade pública para fins de receita e tributação; e (d) não houve experiência histórica 
anterior com o uso deste tipo de cobrança na cidade ou na região. Os autores usam dados em 
painel, considerando as unidades de planejamento espacial (UPZs - total de 117) como a 
unidade a ser seguida no tempo. Em termos metodológicos, exploram a dimensão espacial 
utilizando a abordagem de Spatial Panel–Spatial Error. Na especificação econométrica, 
considera-se o preço como variável dependente de variáveis espaciais e socioeconômicas. Os 
dados sobre o preço de transação da terra derivam de múltiplas bases de dados como a Local 
Surveyors and Real Estate Business Association. Para identificar o efeito da regulação, 
considera-se a taxa de LVDT por UPZ/ano. Os autores encontram como resultado que o 
impacto do LVDT tem impacto negativo sobre o preço de terra. A elasticidade estimada varia 
entre 18% e 25% na queda dos preços.    
 
Brueckener et al. (2017) estudaram o efeito da regulação do uso do solo na China. O artigo 
avalia a restrição entre cidades e intra-cidade (Pequim), considerando a medida de restrição 
sobre a verticalização do empreendimento (floor area ratio – FAR), uma vez que a imposição 
de regulações é endógena. Para os autores, a imposição de restrições está relacionada ao 
custo público relacionado à expansão imobiliária da região. Assim, na avaliação intra-cidade, 
os autores utilizam variáveis instrumentais, empregando variáveis dummies para capturar o 
custo de infraestrutura e outros fatores que afetam a regulação, como tamanho da população, 
receita, ônibus público e avenidas pavimentadas. A estimação de um modelo de preços 
hedônicos, considera-se o preço de transação da terra para construção residencial e comercial, 
controlado por efeito fixo de cidade (avaliação entre cidades) e população e as áreas 
pavimentadas. A base de dados deriva da China Index Academy e abarca 200 cidades 
chinesas entre 2002 e 2011. A elasticidade medida entre cidades varia entre 0,74% e 0,35% 
(residencial) e 0,59% e 0,36% (comercial).  
 
Na avaliação intra-cidade, os autores controlam no segundo estágio por distância ao CBD, 
avenida, escola, parques, etc. Para residências, a elasticidade estimada foi de 0,64% (OLS) e 
0,984 (2SLS). Para terrenos comerciais, 3,8% (OLS) e 3,1% (2SLS). Os autores mostram que 
a elasticidade do preço da terra em relação ao limite do FAR depende da razão entre os níveis 
das áreas não reguladas e regulados (FAR). Concluem que a elasticidade é grande quando a 
proporção é grande ou quando o FAR irrestrito é alto em relação ao FAR regulado. Assim, 
relaxar o limite do FAR altamente restrito leva a um aumento percentual maior no preço da 
terra do que relaxar um limite menos restrito. 
 
Dantas et al. (2018) avaliam o impacto da política pública de restrição de altura das 
construções aplicada em 12 bairros da cidade de Recife, Pernambuco (Brasil), sobre os 
preços dos imóveis (casas e apartamentos). Os autores utilizam dados do Imposto de 
Transferência de Bens Intervivos (ITBI). Exploram a descontinuidade espacial para limpar 
possíveis confundimentos inerentes da endogeneidade discutida acima. Assim, os autores 
descobriram que os impactos sobre os preços dos apartamentos são entre 8% a 11% 
(positivo) e sobre os preços das casas, 27% a 32% (negativo). A justificativa para impactos 
negativos é a redução do potencial econômico na terra, ou seja, a verticalização agora é 
limitada pela lei. No que diz respeito ao preço dos apartamentos, os autores condicionam à 
restrição da oferta na região.  
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Han, Zhang e Zheng (2020) exploram os múltiplos instrumentos de regulação do uso do solo, 
especificamente, a verticalização (floor area ratio), em 286 cidades da China. Para tanto, os 
autores utilizam da abordagem de preços hedônicos e do método de sistemas de GMM. Os 
preços de transações e o limite de verticalização derivam da base de dados da China Land 
Market para o período entre 2007 e 2016. Os autores utilizam como estratégia empírica o 
modelo de dados em painel dinâmico (defasagem da variável dependente), sendo a cidade a 
unidade seguida no tempo. A estimação da elasticidade preço em relação à regulação 
considera como variáveis de controle a densidade de emprego, investimento em capital fixo 
por unidade do PNB, produto do setor terciário sobre a área construída, efeito fixo de cidade 
e de tempo. Os autores apontam para uma relação positiva entre restrição de adensamento do 
solo e preço da terra com elasticidade-preço variando entre 0,55% e 1% (todos os resultados 
são estatisticamente significantes). 
  
Lin e Wachter (2020) avaliam o efeito da regulação do uso do solo urbano sobre os preços 
das casas, explorando tanto a redução da oferta (efeito direto) quanto o transbordamento do 
instrumento de regulação (efeito indireto), no qual a escolha locacional das famílias reduz o 
efeito da regulação sobre o preço. Dados de vendas de casas na Califórnia (EUA) são 
utilizados na estimativa de um modelo de preços hedônicos para, assim, criar um índice de 
preços de casas, que será utilizado na especificação econométrica que capturará o efeito da 
regulação sobre o preço.  
 
Para identificar a variável que mensura a regulação do uso do solo, os autores realizaram uma 
pesquisa com questões sobre as medidas regulatórias que foram adotadas e construíram um 
índice de regulação com média zero e variância igual a um, como Glaeser e Ward (2009). 
Devido à endogeneidade inerente às regras de regulação, considera-se um conjunto de 
variáveis instrumentais que afetam o preço das casas via regulação, custo da terra e renda, 
mas não o preço das casas, tais como: preferência política, variáveis demográficas 
(percentual de graduados e idade média do(a) chefe do lar) e amenidade natural (temperatura 
do inverno e horas de sol no inverno). De acordo com os resultados, o efeito total sobre o 
preço é de 9,3% na média (para um aumento de um desvio padrão), variando entre 4,1% e 
14,4%. Ao decompor o efeito total médio, o efeito indireto é de 21% do efeito direto, 
variando entre 0% e 47%.  
 
Anagol, Ferreira, e Rexer (2021) buscam estudar o impacto do zoneamento sobre os preços 
dos imóveis habitacionais. Os autores se valem da alteração do plano diretor da cidade de São 
Paulo (Brasil) e explora a descontinuidade associada aos quarteirões que sofreram alteração 
dos coeficientes de adensamento e verticalização (grupo de tratamento) contra aqueles que 
tiveram coeficientes inalterados ou reduzidos (grupo de controle), buscando entender o efeito 
da ampliação da oferta de novas unidades. Para avaliar o efeito da restrição de uso do solo 
sobre o preço, os autores consideram uma forma reduzida do lado da demanda e do lado da 
oferta estimadas por um modelo multinomial e uma Poisson, respectivamente. Nessa etapa é 
possível estimar os coeficientes dos dois lados do mercado e então parametrizar o modelo em 
equilíbrio. A simulação considera a restrição máxima de 2004, 2016 e o dobro da proposta 
pelo plano diretor de 2016. A alteração no preço médio na comparação dos planos diretores 
de 2004 e 2016 é de apenas 0,4%, indicando que a reforma de 2016 teve impacto pequeno 
sobre os preços dos imóveis habitacionais em São Paulo. Mesmo dobrando o valor da 
restrição máxima, o valor de queda estimado é de 6,3% na média. Os autores justificam esse 
comportamento pelo fato de as periferias apresentarem taxa de crescimento maior do que no 
centro expandido da cidade.  
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Sistemas de Planejamento em Cidades Selecionadas 
 

O planejamento urbano pode ser dividido em dois tipos de regimes regulatórios: o sistema 
americano/alemão (normativo) e o sistema britânico (discricionário). O primeiro sistema 
nasceu na Alemanha no século XIX e se espalhou para outros países como os Estados Unidos 
no início do século XX como resposta à industrialização e ao efeito adverso da urbanização e 
do crescimento populacional (Hirt 2012). Ele estabelece, por meio de textos e mapas, o que 
um proprietário pode ou não pode fazer em seu terreno. Em geral, sob esse sistema, a 
aprovação de projetos é realizada pelo setor público, que determina apenas se o 
empreendimento proposto atende ou não aos termos expressos na legislação. A única 
possibilidade de mudança de parâmetros de projetos é por meio de uma alteração legal do 
zoneamento. 
 
O segundo sistema, baseada na discricionariedade, nasceu no Reino Unido e coloca o poder 
de decisão sobre projetos nas mãos de funcionários e órgãos públicos, que avaliam caso a 
caso e determinam com base no contexto individual, o que pode ser aprovado em cada lote. O 
sistema inglês é profundamente marcado por decisões baseadas na jurisprudência e em 
consultas a moradores do entorno de cada empreendimento para a aprovação de projetos. 
Sendo assim, embora este modelo não possibilite grande previsibilidade com relação às 
decisões, é reconhecido pela efetivação de projetos que respeitam o contexto urbano 
individual e pelo maior controle social. 
 
Apesar da existência dessas grandes categorias, os sistemas de planejamento assumem as 
particularidades de cada cidade e impactam a economia local de forma única. Atualmente, até 
mesmo o sistema discricionário britânico tem se adaptado em direção ao modelo normativo 
americano, menos discricionário, ao mesmo tempo em que este tem incorporado um maior 
grau de subjetividade (Kayden 2004). A Tabela 1 abaixo apresenta uma breve comparação 
entre seis regimes de planejamento derivados destes grandes modelos, vigentes em seis 
cidades no mundo, incluindo São Paulo.  
  
Tabela 1: Comparação entre Seis Sistemas de Planejamento Urbano  
 

CIDADE 
MODELO DE 

PLANEJAMENTO LEGISLAÇÃO REGULAÇÃO/ PARÂMETROS 

Nova 
York 

• Normativo - Contextual Zoning: 
Direitos de construção garantidos 

se empreendedores seguirem o 
marco regulatório vigente. 
Instrumentos possibilitam 

adaptação da regra geral ao 
contexto específico do bairro ou do 

projeto 

• Lei de zoneamento atribui para cada zona 
parâmetros específicos. Contudo, solicitações 
de exceção (Board of Standards and Appeals), 

rezoneamentos de bairros e zoneamentos 
contextuais são mecanismos de flexibilização 

da regulação às novas dinâmicas da cidade 

• Há zoneamento. Regulação abrange diversos 
aspectos desde usos permitidos, coeficientes de 

aproveitamento, taxa de ocupação, altura, 
recuos, lotes mínimos, etc. 

• Regulação foi ampliada para abranger 
parâmetros relacionados a habitação social, 

sustentabilidade, resiliência, etc. 
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Houston 

• "Desregulamentado": maior 
cidade americana sem lei de 

zoneamento. Contudo, há 
regulação urbanística através de 

outros instrumentos. 

• Regulação se dá por meio de restrições 
impostas por proprietários nas escrituras de 
seus imóveis. Além disso, a Secretaria de 

Planejamento possui diversas portarias 
regulando parâmetros urbanísticos - similares 
aos de um zoneamento. Conformidade com 
essa regulação não é legalmente obrigatória. 

•  Restrições previstas em escrituras 
contemplam: recuos, área de lotes, tamanho, 

tipo e quantidade de habitações permitidas por 
lote, etc.  

• Portarias municipais incluem padrões para 
ruas, calçadas, qualidade habitacional, recuos, 

restrições de altura, lote mínimo, etc. Além 
disso, parâmetros diferem entre áreas urbanas e 

suburbanas. 

Londres 

• Discricionário: Autoridades 
locais tomam decisões caso a caso 

e com base num processo 
participativo que envolve etapas de 
publicização do projeto, consultas 
e audiências públicas e revisões. 

 
• Município possui um Plano Estrutural não 
legalmente vinculativo, nem detalhado na 
forma de um zoneamento. Autoridades de 

planejamento local tem autonomia para 
interpretar e tomar decisões com relações à 

projetos 

• Não há zoneamento. Empreendedores têm 
certa discricionariedade em relação a como 
atingir as diretrizes do plano estrutural do 

município. 
• Autoridades locais podem requerer 

discricionariamente que certos parâmetros ou 
resultados sejam atendidos para cada 

empreendimento 

Paris 

• Normativo - Design Guidelines: 
Direitos de construção garantidos 

se empreendedores seguirem o 
marco regulatório vigente.  

Regulação detalhada de forma que 
formas correspondam ao desenho 

urbano. 

• Município elabora o (i) Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT), com orientações gerais para 
o desenvolvimento urbano, e o (ii) Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) estabelecendo um 
zoneamento compatível com o SCoT. 

• Há zoneamento. Regulação abrange diversos 
aspectos desde coeficientes de aproveitamento, 

gabarito e recuos até forma dos telhados, ou 
número de janelas. 

• Empreendedores são obrigados a pagar uma 
taxa se ultrapassarem os coeficientes 

estabelecidos. 

Buenos 
Aires 

• Normativo- regulação 
simplificada: Direitos de 
construção garantidos se 

empreendedores seguirem o marco 
regulatório vigente.  Regulação se 

dá por poucos parâmetros 
urbanísticos, mas legislação abarca 

diversas exceções. 

• Município elabora o Código Urbanístico 
estabelecendo zonas e seus respectivos 

parâmetros urbanísticos. Lei cria diversas 
exceções, com parâmetros especiais, em áreas 

de planos especiais. 

• Há zoneamento. Regulação abrange número 
limitado de parâmetros, e se dá, sobretudo, por 

meio da regulação da altura das edificações. 
Alguns parâmetros, como lote mínimo, são os 
mesmos para toda a cidade. Maioria das zonas 
são de uso misto, diferenciando-se com relação 

ao grau de mistura. Densidade não é 
regulamentada por coeficientes. 

São Paulo  

• Normativo: Direitos de 
construção garantidos se 

empreendedores seguirem o marco 
regulatório vigente.  

• Município elabora o (i) Plano Diretor (PDE) 
orientando o desenvolvimento urbano por meio 
de diretrizes, instrumentos e parâmetros gerais, 

e a (ii) Lei de parcelamento, uso e ocupação 
(LPUOS) do solo estabelecendo um 
zoneamento compatível com o PDE. 

• Há zoneamento. Regulação abrange diversos 
aspectos como coeficientes de aproveitamento, 

gabarito, lote mínimo e recuos. 
• Empreendedores são obrigados a pagar a 

outorga onerosa se ultrapassarem os 
coeficientes estabelecidos pela LPUOS. 

Fonte: (Lewyn 2004; Hirt 2012; Blotevogel et al. 2014). Elaboração própria. 
 
 

 
O Zoneamento da Cidade de São Paulo 

 
Os planos de desenvolvimento urbano no Brasil começaram a ser elaborados a partir de 
meados do século XX como instrumentos teóricos, sem incluir os meios para viabilizá-los, os 
chamados “planos de gaveta”. Mais ou menos na mesma época, teve início outra prática: 
trabalhar com o zoneamento como principal lei urbanística—posto antes ocupado pelos 
códigos de obras ou de posturas. 
 
Em São Paulo, a primeira lei de zoneamento foi aprovada em 1972, na sequência da 
aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, de 1971. Esse primeiro 
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zoneamento definiu oito zonas 2, que foram sucessivamente revisadas e modificadas por 
alterações legislativas pontuais, chegando, no final da década de 1990, a mais de 30 zonas. 
Nesse meio tempo, foram introduzidos ainda novos instrumentos urbanísticos—as Operações 
Interligadas 3 e as Operações Urbanas 4—que também alteram as regras definidas pelo 
zoneamento. 
  
No início da década de 2000, foi aprovado um novo marco regulatório para a política urbana 
municipal, em linha com o Estatuto da Cidade 5. Novamente, foram duas leis: o plano diretor 
estratégico, em 2002 e a lei de uso e ocupação do solo (também chamada de zoneamento), 
em 2004. 
  
Atualmente, a regulação urbanística em São Paulo segue estruturada a partir dessas duas leis 
principais: o plano indicando o que deveria ser a atuação pública sobre o território e o 
zoneamento definindo as regras para os agentes privados. O plano se sustenta como discurso, 
enquanto a atividade imobiliária é direcionada majoritariamente pelo zoneamento e pelo 
código de obras e edificações 6. 
 
Seguindo essa lógica geral, portanto, a regulamentação urbanística da cidade de São Paulo 
tem três instrumentos principais, todos aprovados por lei municipal: o plano diretor (Lei 
16.050/2014), o zoneamento (nomeado lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, LPUOS, 
Lei 16.402/2016) e o código de obras e edificações 7 (Lei 16.642/2017). Em linhas gerais, o 
plano diretor define as diretrizes do desenvolvimento urbano, o zoneamento, os usos e 
volumetrias permitidos em cada zona da cidade e o código de obras estabelece as regras 
construtivas das edificações. Na prática, entretanto, os conteúdos dessas três normas não são 
tão estritos—por exemplo, há normas edilícias definidas no zoneamento e regras de 
zoneamento, no plano diretor.  
 
Neste trabalho, vamos nos concentrar nas regras definidas pelo zoneamento, 
complementando-as com regulamentos estabelecidos por outras normas, quando necessário.  
 
 
 

 
2 Eram elas: Z1 - uso estritamente residencial, de densidade demográfica baixa; Z2 - uso predominantemente 
residencial, de densidade demográfica baixa; Z3 - uso predominantemente residencial, de densidade 
demográfica média; Z4 - uso misto, de densidade demográfica média alta; Z5 - uso misto, de densidade 
demográfica alta; Z6 - uso predominantemente industrial; Z7 - uso estritamente industrial; e Z8 - usos especiais. 
3 As Operações Interligadas foram regulamentadas em 1986 e constituíram uma aplicação parcial do conceito do 
solo criado: possibilitavam construir acima do CA vigente, em troca de uma contrapartida direcionada à 
construção de casas populares. Foram declaradas inconstitucionais – em relação à Constituição Estadual – em 
1998 por constituírem alterações no zoneamento, sem aprovação do Legislativo. 
4 As Operações Urbanas preveem o adensamento construtivo em perímetros delimitados, mediante pagamento 
de contrapartida, que é usada para implementar o plano de intervenções previsto em cada Operação. Há quatro 
Operações Urbanas vigentes no município: Centro, aprovada em um perímetro menor Operação Urbana 
Anhangabaú, em 1991 e ampliada em 1997, Faria Lima e Água Branca, desde 1995, e Água Espraiada, desde 
2001. 
5 Lei 10.257/2001, regulamenta o capítulo de política urbana da Constituição de 1988. 
6 O Código de Obras e Edificações define as regras gerais a serem observadas no projeto, licenciamento, 
execução, manutenção e utilização de obras, edificações e equipamentos, dentro dos limites do imóvel, bem 
como os respectivos procedimentos administrativos, executivos e fiscalizatórios. 
7 Além das normas definidas pelo município, há ainda regulamentações de outras instâncias—como as normas 
técnicas do corpo de bombeiros ou a lei nacional de acessibilidade—que também condicionam o licenciamento 
edilício na cidade. Esse conjunto de regras resulta em uma estrutura normativa de difícil entendimento e 
aplicação, o que explica, em parte, os altos índices de irregularidade observados. 
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Zonas, usos e parâmetros de ocupação 
  
As zonas na cidade de São Paulo estão organizadas a partir de três categorias de “territórios”, 
além das áreas públicas e integrantes do Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas 
Verdes e Espaços Livres (SAPAVEL). Dos aproximadamente 140 hectares que compõem o 
município, 7% correspondem a territórios de transformação, 46% a territórios de qualificação 
e 45% a territórios de preservação. Áreas públicas e integrantes do SAPAVEL correspondem 
a 2% do território municipal. 
 
Figura 1: Territórios de Transformação, Qualificação e Preservação no município de 
São Paulo. 
 

 
Fonte: Gestão Urbana (Prefeitura de São Paulo). Acesso em fevereiro de 2021. 
 
Nos chamados “territórios de transformação”, áreas nas quais se pretende concentrar o 
desenvolvimento imobiliário, há seis zonas diferentes: 

i. Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU); 
ii. Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Ambiental (ZEUa); 

iii. Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP); 
iv. Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto Ambiental (ZEUPa); 
v. Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM); 

vi. Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto (ZEMP). 
 
As quatro primeiras foram definidas a partir do sistema de transporte público de alta e média 
capacidade—corredores de ônibus e estações de trem e metrô. Já as duas últimas identificam 
áreas para a implementação de projetos urbanos específicos (operações urbanas 8 vigentes e 
projetos a serem desenvolvidos).  
 
Já nos “territórios de qualificação” são 21 zonas, bastante variadas entre si em seus objetivos. 
Estão incluídas nessas zonas, centralidades de bairro, zonas mistas, as zonas especiais de 
interesse social 9, zonas dedicadas à atividade econômica, incluindo usos industriais e zonas 
especiais.  

i. Zona Centralidade (ZC); 
ii. Zona Centralidade Ambiental (ZCa); 

iii. Zona Centralidade lindeira à ZEIS (ZC-ZEIS); 
iv. Zona Corredor 1 (ZCOR-1); 
v. Zona Corredor 2 (ZCOR-2); 

 
8 Ver item específico a seguir. 
9 Áreas nas quais o uso prioritário é habitação de interesse social. 
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vi. Zona Corredor 3 (ZCOR-3); 
vii. Zona Corredor Ambiental (ZCORa); 

viii. Zona Mista (ZM); 
ix. Zona Mista Ambiental (ZMa); 
x. Zona Mista de Interesse Social (ZMIS); 

xi. Zona Mista de Interesse Social Ambiental (ZMISa); 
xii. Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEIS-1); 

xiii. Zona Especial de Interesse Social 2 (ZEIS-2); 
xiv. Zona Especial de Interesse Social 3 (ZEIS-3); 
xv. Zona Especial de Interesse Social 4 (ZEIS-4); 

xvi. Zona Especial de Interesse Social 5 (ZEIS-5); 
xvii. Zona de Desenvolvimento Econômico 1 (ZDE-1); 

xviii. Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE-2); 
xix. Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1); 
xx. Zona Predominantemente Industrial 2 (ZPI-2); 

xxi. Zona de Ocupação Especial (ZOE); 
 
Finalmente, nos “territórios de preservação” estão incluídas áreas de preservação patrimonial 
e ambiental e também os bairros residenciais de baixa densidade. Neste grupo, são nove 
zonas, a saber: 

i. Zona Predominantemente Residencial (ZPR); 
ii. Zona Exclusivamente Residencial 1 (ZER-1); 

iii. Zona Exclusivamente Residencial 2 (ZER-2); 
iv. Zona Exclusivamente Residencial Ambiental (ZERa); 
v. Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS); 

vi. Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável da Zona Rural (ZPDSr); 
vii. Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM); 

viii. Zona Especial de Preservação (ZEP); 
ix. Zona Especial de Preservação Cultural (ZEPEC) 10. 

 
Além das 36 zonas listadas acima, o território de São Paulo conta ainda com mais seis 
divisões territoriais, classificadas pelo zoneamento como áreas públicas ou integrantes do 
SAPAVEL, conforme segue:  

i. Áreas Verdes Públicas implantadas ou não implantadas, que não sejam ocupadas por 
equipamentos sociais, com exceção de parques enquadrados como ZEPAM e ZEP 
(AVP-1); 

ii. Áreas Verdes Públicas ocupadas por equipamentos sociais implantados, com exceção 
de parques enquadrados como ZEPAM e ZEP (AVP-2); 

iii. Áreas Institucionais e Bens de Uso Especial localizados na Macrozona de 
Estruturação e Qualificação Urbana (AI); 

iv. Áreas Institucionais e Bens de Uso Especial localizados na Macrozona de Proteção e 
Recuperação Ambiental (Aia); 

v. Áreas públicas ou privadas ocupadas por clubes esportivos sociais (AC-1); 
vi. Áreas públicas ou privadas ocupadas por clubes de campo e clubes náuticos (AC-2) 

 
 

10 Diferente das demais zonas, a ZEPEC é uma zona que se sobrepõe às demais. A LPUOS tem um mapa 
específico que identifica as ZEPECs e imóveis indicados para tombamento, que pode ser consultado em: 
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/Mapa02_ZEPEC.pdf  
Imóveis tombados após a aprovação da lei (portanto, não constantes do mapa acima) passam a ser enquadrados 
como ZEPEC.  

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/Mapa02_ZEPEC.pdf
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Figura 2: Perímetros das Zonas no Município de São Paulo 
 

 
Fonte: Gestão Urbana (Prefeitura de São Paulo). Acesso em fevereiro de 2021. 
 
Para cada uma dessas zonas, a lei de zoneamento define parâmetros diferentes de uso e 
ocupação do solo. Os usos estão classificados em duas grandes categorias: residenciais (R) e 
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não residenciais (nR). Os usos residenciais, por sua vez, são classificados em cinco 
subcategorias: 
 

i. R1: uma unidade habitacional por lote; 
ii. R2h: conjunto de duas ou mais unidades habitacionais, agrupadas horizontalmente ou 

superpostas, com três subclassificações, conforme o porte; 
iii. R2v: conjunto com mais de duas unidades habitacionais, agrupadas verticalmente em 

edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais verticais com áreas comuns, com 
quatro subclassificações, conforme o porte; 

iv. HIS: habitação de interesse social, destinada a famílias com renda mensal de até seis 
salários mínimos de renda mensal, com duas subclassificações, conforme o público-
alvo; 

v. HMP: habitação de mercado popular, destinada a famílias com até dez salários 
mínimos de renda mensal. 
 

 
Figura 3: Subcategorias de usos residenciais no município de São Paulo 
 

 
Fonte: Gestão Urbana (Prefeitura de São Paulo). Acesso em fevereiro de 2021. 
 
 
Já os usos não residenciais são classificados em seis subcategorias, a saber: 
 

i. nRa: uso não residencial ambientalmente compatível com o equilíbrio ecológico, 
englobando atividades comerciais, de serviços, institucionais e produtivas, 
compatíveis com a proteção, preservação e/ou recuperação ambiental, inserido nas 
zonas urbana e rural; 

ii. nR1: uso não residencial compatível com a vizinhança residencial; 
iii. nR2: uso não residencial tolerável à vizinhança residencial; 
iv. nR3: uso não residencial especial ou incômodo à vizinhança residencial; 
v. Ind-1a: atividade industrial não incômoda, compatível com a vizinhança residencial 

no que diz respeito às características de ocupação dos lotes, de acesso, de localização, 
de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruído, de vibração e de poluição 
ambiental; 

vi. Ind-1b: atividade industrial compatível com a vizinhança residencial no que diz 
respeito às características de ocupação dos lotes, de acesso, de localização, de tráfego, 
de serviços urbanos e aos níveis de ruído, de vibração e de poluição ambiental; 
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vii. Ind-2: atividade industrial geradora de impactos urbanísticos e ambientais, que 
implica a fixação de padrões específicos referentes às características de ocupação dos 
lotes, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis de ruído, 
de vibração e de poluição ambiental; 

viii. Ind-3: estabelecimento industrial cujo funcionamento possa causar prejuízo à saúde, à 
segurança e bem-estar público e à integridade da flora e fauna regional, proibido no 
Município de São Paulo; 

ix. INFRA: edificação, equipamento ou instalação acima do nível do solo ou que tenha 
permanência humana, necessários aos serviços de infraestrutura de utilidade pública 
relacionados ao saneamento básico, gestão de resíduos sólidos, transporte de 
passageiros e de carga, distribuição de gás, produção e distribuição de energia 
elétrica, rede de telecomunicação, rede de dados e fibra ótica e outros serviços de 
infraestrutura de utilidade pública. 

 
 
Figura 4: Subcategorias de usos não residenciais no município de São Paulo 
 

 
Fonte: Gestão Urbana (Prefeitura de São Paulo). Acesso em fevereiro de 2021. 
 
 
Essas subcategorias têm ainda subclassificações, chamados grupos de atividades, que 
detalham os usos permitidos no município e totalizam 77 classificações para usos não 
residenciais reconhecidos pela lei 11. Somando-se estas às classificações residenciais, são 87 
tipos de uso estabelecidos pelo zoneamento. Seguindo essa lista, a lei estabelece para cada 
uma das zonas os usos permitidos ou proibidos 12.  
 
Já os parâmetros de ocupação também são aqueles que definem a volumetria das edificações. 
Estes parâmetros são diferenciados por zona 13 e incluem: 
 

 
11 A correspondência entre essa classificação e Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 
código que classifica as atividades econômicas exercidas por uma empresa no país, é estabelecida por decreto e 
atualizada periodicamente. 
12 O quadro com os usos permitidos por zona pode ser consultado em: 
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/009-QUADRO_4_FINAL.pdf  
13 O quadro com os parâmetros estabelecidos para cada zona pode ser consultado em: 
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/005-QUADRO_3_FINAL.pdf  

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/009-QUADRO_4_FINAL.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/005-QUADRO_3_FINAL.pdf
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i. Coeficiente de Aproveitamento (CA): estabelece a relação entre área construída 
computável 14  e área do terreno:  

a. CA mínimo: índice abaixo do qual um imóvel pode ser considerado 
subutilizado e submetido a sanções por não cumprimento de função social; 

b. CA básico: índice que estabelece o potencial construtivo pertencente ao 
proprietário do imóvel, ou seja, o potencial gratuito, não sujeito a pagamento 
de contrapartida; 

c. CA máximo: índice que estabelece o limite de área construída computável do 
imóvel; 

ii. Taxa de ocupação: estabelece a proporção do terreno que pode ser ocupada por 
edificação e é diferenciada para lotes maiores ou menores que 500 m2; 

iii. Gabarito de altura máxima das edificações; 
iv. Recuos: definem o afastamento mínimo dos lotes vizinhos, são diferenciados para 

frente, lateral e fundos do lote; 
v. Cota parte máxima de terreno por unidade residencial: define o número mínimo de 

unidades residenciais, em função do tamanho do terreno. 
 
A taxa de permeabilidade, que em geral consta dos parâmetros de ocupação, integra o 
instrumento “quota ambiental”, uma série de requisitos que visam melhorar a qualidade 
ambiental pelas novas edificações, incluindo indicadores de cobertura vegetal e drenagem 15. 
Uma pontuação mínima é exigida em função de uma divisão territorial que define no 
município 13 perímetros de qualificação ambiental. Para cada um deles é definida uma taxa 
de permeabilidade mínima para lotes menores de 500 m2 e outra para lotes maiores de 
500 m2. A pontuação mínima da QA também é diferenciada em função do tamanho do lote. 
Para esse efeito, há 5 categorias de porte que vão de lotes menores que 500 m2 a lotes 
maiores que 10.000 m2. 
 
O zoneamento define ainda parâmetros para parcelamento do solo. A lei estabelece o lote 
máximo de 20.000 m2 e a frente máxima de 150 metros. Ou seja, qualquer lote que ultrapasse 
essas dimensões deve ser objeto de parcelamento. Para lotes entre 20.000 m2 e 40.000 m2, a 
obrigação é destinar no mínimo 30% 16 do terreno para usos públicos, sem a necessidade de 
abrir novas vias. Já para lotes maiores de 40.000 m2 incide a obrigação de lotear, isto é, de 
abrir novas vias públicas e implantar a infraestrutura correspondente. Nesses casos, a 
obrigação é destinar no mínimo 40% 17 da área do lote para usos públicos.  
 
 

 
14 A área construída computável é a área total do edifício, excluídas as áreas não computáveis. As áreas não 
computáveis são definidas na legislação urbanística, especialmente no plano diretor, lei de zoneamento e código 
de obras e edificações e podem variar conforme a zona e o tipo de empreendimento. Nos usos residenciais, as 
áreas não computáveis que resultam em maior volume de construção são: estacionamentos e áreas técnicas, 
terraços e varandas e o térreo dos edifícios. A área construída pode representar o dobro da área computável de 
um edifício. 
15 A quota ambiental é tema dos artigos 74 a 86 da LPUOS. Trata-se de um instrumento novo, introduzido pela 
lei de zoneamento de 2016. Na prática, todos os parâmetros exigidos pela quota de solidariedade são resumidos 
em uma planilha usada para fins de licenciamento.  
16 Esses 30% são distribuídos da seguinte forma: mínimo de 5% para áreas verdes, mínimo de 5% para usos 
institucionais e mínimo de 20% sem afetação definida, isto é, o uso público dessa parcela do terreno será 
definido durante o processo de licenciamento. 
17 Esses 40% são distribuídos da seguinte forma: mínimo de 10% para área verde, mínimo de 5% para área 
institucional, mínimo de 15% para sistema viário e mínimo de 20% sem afetação definida, isto é, o uso público 
dessa parcela do terreno será definido durante o processo de licenciamento. 
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Figura 5: Perímetros de Qualificação Ambiental, para fins de aplicação da Quota 
Ambiental no Município de São Paulo 
 

 
Fonte: Gestão Urbana (Prefeitura de São Paulo). Acesso em fevereiro de 2021. 
 
 
Há ainda dimensões mínimas e máximas para lotes e suas frentes em função da zona. Esses 
parâmetros se aplicam apenas para novos loteamentos ou parcelamentos, isto é, um lote—
desde que menor de 20.000 m2, o limite geral da cidade—que ultrapasse os limites 
estabelecidos para sua zona não será obrigatoriamente parcelado. O tamanho mínimo do lote 
varia de 125 m2 a 5000 m2, dependendo da zona. Já o máximo varia de 1.000 m2 a 20.000 m2, 
sendo que para as ZPDS e ZEPAM não há limite máximo. A frente mínima dos lotes varia de 
5 metros a 20 metros, dependendo da zona, sendo que na ZPDSr não há limite estabelecido. 
Já as frentes máximas dos lotes variam de 20 metros a 150 metros, estando liberadas desse 
limite as ZPDS e a ZEPAM.  
 
Essa breve descrição expõe a complexidade do zoneamento estabelecido: são 42 tipos de 
divisões territoriais (36 zonas e 6 áreas públicas ou integrantes do SAPAVEL), 87 tipologias 
de uso e mais uma dezena de parâmetros de ocupação e parcelamento. Dentre as zonas, vale 
detalhar as ZEIS, por conta de suas regras específicas que nos parâmetros de uso inclui 
percentuais mínimos para habitação social (e não apenas o permitido-proibido, das demais 
zonas) e também mencionar as operações urbanas, cujas regras específicas se sobrepõem ao 
zoneamento. 
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Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 
 
A zona especial de interesse social (ZEIS) foi idealizada por alguns municípios na década de 
1980, inicialmente como uma forma de permitir a intervenção pública para urbanização e 
regularização de assentamentos precários (favelas) por meio da revisão e flexibilização de 
parâmetros de ocupação. Naquele momento, as políticas de remoção de favelas deram espaço 
para políticas de melhoramentos urbanos, garantindo a permanência das pessoas nos 
territórios historicamente ocupados.  
 
A partir dessas primeiras experiências, o instrumento também passou a ser usado para 
garantir terrenos com uso prioritário para habitação social, as chamadas “ZEIS de vazios”, 
demarcadas em terrenos vagos ou subutilizados com o objetivo de reservar tais área para a 
provisão habitacional. 
 
O instrumento foi incluído no Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, sem maiores 
detalhamentos. Na cidade de São Paulo, foi aplicado pela primeira vez no mesmo ano, na 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Nesse caso, a ideia foi usá-lo tanto para 
garantir a permanência da população residente na área, que seria objeto de investimentos e 
consequente valorização, quanto para permitir o reassentamento das famílias vivendo em 
condições de risco em novas unidades, construídas na mesma área.   
 
No ano seguinte, em 2002, o Plano Diretor Estratégico definiu quatro tipos diferentes de 
ZEIS, introduzindo de modo generalizado o instrumento no ordenamento urbanístico da 
cidade. Em 2016, com a aprovação do novo plano diretor, foi criado um quinto tipo e os 
parâmetros de cada uma delas foram revisados, resultando na seguinte caracterização: 
 

• ZEIS 1: favelas, conjuntos habitacionais e loteamentos irregulares onde haja interesse 
público em produzir empreendimentos habitacionais; 

• ZEIS 2: glebas ou lotes não edificados ou subutilizados onde haja interesse público ou 
privado em produzir empreendimentos habitacionais; 

• ZEIS 3: imóveis subutilizados, encortiçados, em áreas com toda infraestrutura onde 
haja interesse público ou privado em produzir empreendimentos habitacionais; 

• ZEIS 4: vazios em área de proteção ambiental; 
• ZEIS 5: lotes ou conjuntos de lotes, preferencialmente vazios ou subutilizados, onde 

haja interesse privado em produzir empreendimentos habitacionais. 
 
Essa caracterização resultou na demarcação de 16.535 hectares de ZEIS, apresentadas em 
dois mapas, um com as ZEIS 1 (13.090 ha) e outro com as demais ZEIS (3.445 ha). 
 
A demarcação de terrenos como ZEIS vem acompanhada de parâmetros adicionais em 
relação aos usos permitidos nessas zonas. A lei define dois tipos de habitação de interesse 
social (HIS): HIS 1, para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos e HIS 2, até 6 
salários mínimos; e um tipo de habitação de mercado popular (HMP) para famílias com até 
10 salários mínimos de renda mensal. Estabelece ainda mínimos e máximos para cada um 
desses usos que cada tipo de ZEIS deve observar, além de limites para outros usos 
residenciais (R) e não residenciais (nR). Os parâmetros de ocupação definidos para cada tipo 
de ZEIS também variam. Um resumo dos principais parâmetros incidentes sobre cada tipo de 
ZEIS é apresentado no quadro abaixo. 
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Figura 6: Mapas 4 e 4A do Plano Diretor 2016: ZEIS 1 e ZEIS 2, 3, 4 e 5 
 

 
Fonte: Gestão Urbana (Prefeitura de São Paulo). Acesso em março de 2021. 
 
 
Tabela 2: Parâmetros Incidentes nas ZEIS 
 

 
HIS 1 HIS 2 HMP Usos R e nR 

CA 
máximo 

Gabarito 

ZEIS 1 
mínimo 
60% 

Permitido máximo 20% 

2,5* 

sem limite 
ZEIS 2 4,0* 
ZEIS 3 4,0** 
ZEIS 4 2,0*** 
ZEIS 5 mínimo 40% Permitido máximo 40% 4,0 

Fonte: Gestão Urbana (Prefeitura de São Paulo). Elaboração Própria. *2,0 em lote menor que 1.000 m2; **2,0 
em lote menor que 500 m2; ***1,0 em lote menor que 1.000 m2. 
 
 
Operações urbanas 
 
As operações urbanas são perímetros regidos por uma legislação específica, que estabelecem 
planos de transformação para a área que incluem alteração das regras do zoneamento e um 
programa de intervenções urbanísticas, enquadrando-as na categoria de grandes projetos 
urbanos (GPU, ou large-scale urban projects). As operações urbanas são previstas no plano 
diretor, que indica as áreas nas quais esses projetos de intervenção localizada e concentrada 
devem ocorrer.  
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As operações urbanas existem na cidade de São Paulo desde o início da década de 1990. Em 
2001, foram incluídas no Estatuto da Cidade 18, que propôs uma definição única do 
instrumento para todo o país, fortemente baseada na experiência paulistana. No Estatuto, o 
instrumento foi nomeado operação urbana consorciada (OUC). 
 
Quando da regulamentação nacional, a cidade de São Paulo já contava dez anos de 
experiência de implementação de operações urbanas. A primeira Operação Urbana aprovada 
na cidade foi a Operação Urbana Anhangabaú, em 1991. Em 1997, esta Operação foi revista 
e abarcada pela Operação Urbana Centro. Em 1995 foram aprovadas outras duas operações: 
Faria Lima e Água Branca. Ambas já foram atualizadas em linha com o Estatuto da Cidade, a 
primeira em 2004 e a segunda em 2013. Por fim, a primeira OUC aprovada no país após a 
regulamentação nacional foi a Água Espraiada, em dezembro de 2001. 
 
 
Figura 7: Perímetros de Operações Urbanas no Município de São Paulo 
 

 
Fonte: Gestão Urbana (Prefeitura de São Paulo). Acesso em março de 2021. 
 
As quatro operações vigentes em São Paulo preveem o adensamento construtivo de seus 
perímetros. Para tanto, estabelecem o coeficiente de aproveitamento máximo 4,0 e limites de 
estoque de potencial construtivo adicional, por uso, setor e/ou subsetor (divisões internas aos 
perímetros que definem áreas com características mais homogêneas). Estes estoques podem 
ser adquiridos de forma onerosa por meio dos Certificados de Potencial Adicional de 
Construção (CEPAC 19). Exceção é a Operação Urbana Centro, para a qual não há limite de 
estoque ou CA e o potencial construtivo adicional para usos residenciais é gratuito até seis 
vezes a área do terreno. 
 
A seguir apresentamos quadros comparativos que resumem as características das quatro 
operações. 
 

 
18 Lei nacional que regulamenta os capítulos de política urbana da Constituição Federal de 1988 (Lei Nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm 
19 Os CEPAC são títulos mobiliários comercializados em leilão na bolsa de valores e conversíveis em direitos de 
construção nas respectivas operações para as quais foram emitidos. 
https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/valores_mobiliarios/CEPACs.html  

https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/valores_mobiliarios/CEPACs.html
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Figura 8: Dimensão e setorização das quatro operações urbanas  
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
Figura 9: CEPAC, estoques e fatores de equivalência das quatro operações urbanas 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
O licenciamento de empreendimentos em operações urbanas tem um rito próprio, que passa 
pela SP Urbanismo, empresa municipal encarregada da gestão das operações. 
 
 
Parâmetros analisados na pesquisa 
 
Para a atividade de incorporação imobiliária, o parâmetro urbanístico determinante é o CA 
máximo. O CA estabelece a área construída computável em relação à área do terreno. Por 
exemplo, um CA máximo 4,0 em um terreno de mil metros quadrados significa que ali é 
possível construir até 4 mil metros quadrados em área computável. Outros parâmetros, como 
o gabarito—que define a altura máxima das edificações, contada a partir do pavimento térreo, 
excluídas as áreas técnicas da cobertura do edifício—também são relevantes, na medida em 
que podem limitar o potencial construtivo do terreno. 
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Apesar dessa aparente diversidade de tipologias de zonas e regulamentos descritos, na prática 
e para os efeitos que se pretende avaliar nesse estudo, as zonas paulistanas são menos 
diversas do que a quantidade de nomes e siglas pode dar a entender. Desde 2014, com a 
aprovação do atual Plano Diretor Estratégico (“PDE 2014”), a cidade de São Paulo está 
organizada em basicamente duas categorias: os Eixos de Estruturação da Transformação 
Urbana—áreas demarcadas no entorno das estações e ao longo das linhas de transporte de 
alta e média capacidade, nas quais é permitido maior adensamento construtivo—e as outras 
zonas (que incluem as áreas de operações urbanas que, nesta etapa, não estão incluídas nas 
análises).  
 
Nos eixos é possível construir até quatro vezes a área de terreno de área construída 
computável (CA Máximo igual a 4,0), com uma série de incentivos que ampliam a área 
construída—por exemplo, a fachada ativa (lojas no pavimento térreo) permite construir 0,5 
vezes a área do terreno como área não computável e o incentivo para uso misto permite 
construir 20% da área destinada ao uso residencial como área não computável destinada a 
usos não residenciais (em qualquer pavimento). Apenas esses dois incentivos incrementam a 
área construída em mais 1,5 vezes a área do terreno. 
 
No restante do território urbano, o maior CA máximo é 2,0 e, dependendo da zona, pode 
haver restrições de gabarito (altura do edifício) e outros parâmetros construtivos que limitam 
ainda mais o potencial construtivo de cada terreno. 
 
Desde 2014, foi estabelecido o Coeficiente de Aproveitamento Básico igual a 1,0 para todo o 
território urbano 20. O CA básico estabelece a edificabilidade gratuita dos terrenos urbanos. 
Não se trata de um índice de caráter urbanístico (Furtado, Araújo, 2017), mas de um 
parâmetro definido politicamente a partir do conceito do solo criado.  
 
O conceito do solo criado foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Fundação 
Prefeito Faria Lima – CEPAM 21, em meados da década de 1970, a partir da constatação de 
que “a fixação de diferentes coeficientes de aproveitamento em diferentes zonas leva a uma 
valorização diferenciada dos terrenos” (Moreira et al, 1975, p.  5). Como forma de neutralizar 
tal valorização diferenciada, reconhecida como injusta e disfuncional, foi proposta a 
introdução de um limite comum (“coeficiente de aproveitamento único”) para todos os 
terrenos urbanos e a cobrança de uma contrapartida pela construção que exceda esse limite 
comum, até o limite máximo estabelecido pelo zoneamento 22. 
 
Essa proposta redundou no instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), 
previsto no Estatuto da Cidade, em 2001 23. A OODC estabelece a cobrança de contrapartida 
pela edificabilidade adicional que supere o CA básico, até o limite máximo de 
aproveitamento dos terrenos urbanos. Isto é, o CA básico definido para a OODC corresponde 
ao coeficiente único proposto na conceituação do solo criado.  

 
20 Exceto em áreas ambientais, nas quais o CA básico é menor que 1,0. 
21 Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal, órgão então vinculado à Secretaria do Interior do 
Estado de São Paulo. 
22 Noção semelhante foi introduzida na França, em 1975, com o plafond legal de densité, que estabeleceu o 
índice único e unitário para todo o território francês, com exceção da região de Paris, onde o índice adotado foi 
1,5. Qualquer edificação que superasse esse índice estaria sujeita ao pagamento da contrapartida correspondente 
à edificabilidade adicional.  
23 Lei Nacional que regulamenta o capítulo de política urbana da Constituição Federal de 1988. 
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Figura 10: Mapas 3A do Plano Diretor 2016: Eixos de Estruturação da Transformação 
Urbana 
 

 
Fonte: Gestão Urbana (Prefeitura de São Paulo). Acesso em março de 2021. 
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Figura 11: Áreas de incidência do CA básico 1,0 no PDE 2014 
 

                                    
       Fonte: SMDU, 2014. 

 
 
O município de São Paulo introduziu a OODC no Plano Diretor Estratégico aprovado em 
2002 (“PDE 2002”). Naquele momento, não foi aprovada a proposta do Executivo, que 
previa o CA básico único e unitário. Em um processo de negociação política 24 foram 
aprovados CAs básicos diferenciados, em função do zoneamento preexistente e os limites 
máximos foram ampliados na maioria do território urbano. 
 
 
Figura 12: Coeficientes de aproveitamento básicos e máximos, definidos pelo PDE 2002 
 

 
Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/uso_e_ 
ocupacao_do_solo.pdf, acesso em maio de 2013 
 
Na prática, porém, considerando que o uso residencial é o predominante na indústria de 
incorporação imobiliária, em 2002, São Paulo estabeleceu um quase coeficiente de 
aproveitamento básico único igual a 2,0. Isso por conta de um incentivo ao adensamento 
residencial, previsto em 1979 e mantido pelo PDE 2002, conhecido como “fórmula de 
Adiron”. Esse dispositivo permitia incrementar o coeficiente de aproveitamento básico em 
até uma vez, mediante a redução da taxa de ocupação para empreendimentos residenciais 

 
24 Ver Maleronka e Furtado (2013) e Bonduki (2007). 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/uso_e_%20ocupacao_do_solo.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/uso_e_%20ocupacao_do_solo.pdf
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verticais. Por exemplo, em um terreno com taxa de ocupação 0,5 e CA básico 1,0, pode-se 
chegar ao CA básico 2,0 mediante a redução da taxa de ocupação para 0,25. 
 
Assim, entre 2002 e 2014, vigorou o CA básico 2,0 para usos residenciais em praticamente 
todo o território urbano, exceção feita aos bairros exclusivamente residenciais unifamiliares e 
a algumas outras zonas especiais, como se vê na figura abaixo. 
 
 
Figura 13: Coeficientes de aproveitamento básicos e artigo 166 (CA básico 2,0 para usos 
residenciais) no PDE 2002 
 

 
Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/uso_e_ 
ocupacao_do_solo.pdf . Acesso em maio de 2013. 
 
A tabela abaixo resume essas mudanças introduzidas em 2002, comparando-as com o 
regramento vigente anteriormente. Nota-se que houve aumento do CA máximo em quase 
todas as zonas 25. Nas zonas destacadas em cinza escuro, que correspondem à maioria do 
território urbanizável do município, o limite máximo anterior foi adotado como básico. Já nas 
zonas destacadas em cinza claro, os CA básicos foram estabelecidos em níveis inferiores aos 
máximos anteriores.  
 
O PDE 2002 foi um marco importante na política urbana de São Paulo porque foi aprovado 
logo após o Estatuto da Cidade, adotando todos os seus princípios 26. Além disso, foi a 
primeira grande revisão do marco regulatório urbano desde a década de 1970, quando foi 

 
25 Em 2004 foi aprovada a lei de uso e ocupação do solo. Essa lei foi elaborada por subprefeitura, os chamados 
Planos Regionais. Aí, os CA máximos foram revistos e, em alguns casos, definidos em patamares mais 
restritivos que os estabelecidos pelo PDE 2002. Também nessa lei foram aprovados estoques de potencial 
construtivo por categoria de uso (residencial e não residência) e por distrito (delimitação administrativa que 
divide a cidade em 96 áreas). Isto é, para a aplicação da OODC, além do limite individual de potencial 
construtivo adicional (dado pela diferença entre CA máximo e CA básico) também era preciso observar esse 
limite de potencial construtivo adicional por distrito. 
26 O Estatuto da Cidade é considerado uma conquista do chamado “Movimento Nacional pela Reforma 
Urbana”, que teve início no final de década de 1970 e foi o responsável pela emenda popular que resultou no 
capítulo sobre Política Urbana da Constituição Federal de 1988 (Bassul, 2002). Entre as diretrizes de política 
urbana estabelecidas pelo Estatuo da Cidade estão, por exemplo, a justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do processo de urbanização e a recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha 
resultado a valorização de imóveis urbanos.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/uso_e_%20ocupacao_do_solo.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/uso_e_%20ocupacao_do_solo.pdf
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aprovada a primeira lei de zoneamento da cidade. O PDE 2014 foi o plano que sucedeu a 
legislação de 2002 e que, junto a LPUOS de 2016, compõe o marco regulatório vigente. 
Neste contexto, optou-se por considerar nessa pesquisa os marcos regulatórios de 2002/2004 
e de 2014/2016 para analisar o impacto da regulação urbanística nos preços, notadamente: 
CA, gabarito e outorga onerosa do direito de construir. 
 
 
Tabela 3: Coeficientes de Aproveitamento estabelecidos no PDE 2002 
 

 

Zonas de uso criadas 
no PDE 2002 

Zonas de uso do zoneamento 
anterior a 2002 

CA 
vigente 
até 2002 

CA Básico CA 
Máximo 

Em 2003 
A partir 
de 2004 

Zonas Exclusivamente 
Residenciais (ZER) 

Zona estritamente residencial 
unifamiliar horizontal (Z1) 1,0 1,0 1,0 1,0 

Zonas Mistas (ZM) 

Zona predominantemente residencial 
horizontal (Z9) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Zona predominantemente residencial 
de densidade demográfica baixa (Z2) 

1,0* 1,0* 1,0* 2,5 

Zonas predominantemente 
residenciais de densidade 
demográfica baixa (Z11, Z13, Z17 e 
Z18) 

1,0* 1,0* 1,0* 2,0 

Zonas predominantemente 
residenciais de densidade 
demográfica média (Z3, Z10 e Z12) 

2,5** 2,0*** 2,0 4,0 

Zona de uso misto e densidade 
demográfica média alta (Z4) 

3,0** 2,5*** 2,0 4,0 

Zona de uso misto e densidade 
demográfica alta (Z5) 

3,5** 3,0 2,0 4,0 

Zonas de usos especiais (Z8 007-02, 
04, 05, 08, 11, 12) 

3,0 2,5 2,0 4,0 

Zonas de usos especiais (Z8 007-10 e 
13) 

2,0 2,0 2,0 4,0 

Zonas de usos especiais (Z8 060-01 e 
03) 1,5 1,0 1,0 2,5 

Zona de uso misto com 
predominância de comércio e 
serviços (Z19) 

2,5 1,5 1,0 4,0 

Zonas Industriais em 
Reestruturação (ZIR) 

Zona predominantemente industrial 
(Z6) 

1,5 1,0 1,0 2,5 

Zona estritamente industrial (Z7) 1,0 1,0 1,0 2,5 

Fonte: Maleronka e Furtado, 2013. 
 

*O CA básico chega a 2, mediante redução da taxa de ocupação (fórmula de Adiron). 
** O CA básico chega a 4, mediante redução da taxa de ocupação (fórmula de Adiron). 
*** O CA básico chega a 3, mediante redução da taxa de ocupação (fórmula de Adiron). 
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Dados e Estatísticas Descritivas 
 
Esta seção descreve as bases de dados utilizadas para estimar os impactos das restrições 
urbanísticas nos preços de imóveis em São Paulo. Neste relatório apresentamos os resultados 
de exercícios estatísticos considerando duas bases distintas. A primeira é a de imóveis usados 
(mercado secundário), a mesma utilizada no estudo anterior, mas com ajustes e 
aprimoramentos. A segunda base é a de lançamentos (mercado primário), detalhada na 
segunda parte desta seção. 
 
Mercado secundário e outorga onerosa hipotética 
 
As informações de preços e características dos imóveis utilizados para análise do mercado 
secundário (imóveis prontos) foram retiradas do portal de internet, Zap Imóveis. A base de 
dados possui frequência mensal, consolidando todos os anúncios que estiveram ativos por ao 
menos um dia no portal, durante o mês, na cidade de São Paulo/SP (veja 
www.zapimoveis.com.br). Um anúncio se repetirá no banco de dados tanto quanto forem os 
meses que ele tenha ficado ativo. Por exemplo, um anúncio que entrou no portal em agosto e 
ficou ativo por três meses aparecerá como três entradas distintas na base de dados histórica.  
 
Para esse estudo foram utilizados dados de apartamento anunciados entre 2013 e 2019, que 
inicialmente totalizavam mais de 2,3 milhões de observações. Os dados foram então filtrados 
(“de-duplicados”), de modo que apenas a última fotografia do anúncio constasse no banco, à 
exceção daqueles que tiveram, no período analisado, alguma alteração em quaisquer variáveis 
utilizadas no modelo hedônico. Nesses casos, deixou-se a última fotografia do anúncio 
condicional ao seu conjunto de características.  
 
Por fim, foram descartadas as linhas em que não conseguimos calcular o valor da Outorga 
Onerosa ou encontrar Coeficiente de Aproveitamento Máximo (por problemas de cruzamento 
de bases ou de georreferenciamento). Após os descartes, o banco de dados final contém 
155.810 observações. 
 
Para cada observação existem diversas características sobre as unidades residenciais, tais 
como: ano de construção, área privativa, número de dormitórios, número de vagas, entre 
outras. O rol completo de características de cada imóvel considerado neste estudo 
compreende 53 variáveis (ver Anexo II). A base de dados foi tratada para retirada de outliers, 
tendo permanecido apenas imóveis com área útil entre 20m2 e 800m2, com até oito vagas de 
garagem e com preço/m2 anunciado entre R$ 2 mil e R$ 40 mil. 
 
Para cada observação foram estimados preços com base em modelos hedônicos não 
paramétricos (que comercialmente são chamados de automated valuation models ou 
“AVMs”), descritos com maior detalhe na seção de metodologia deste estudo. Vale notar que 
os preços estimados pelos AVMs consideraram dois momentos no tempo: o ano de 2016 e de 
2019. Este período foi considerado pois entende-se que 2016 é o ano de introdução das 
mudanças nas regulações urbanísticas e o ano de 2019 é o período mais recente disponível, 
em que os agentes do mercado imobiliário já estão adaptados às regras da nova legislação. 
Ressalta-se que, apesar do novo Plano Diretor Estratégico ter sido aprovado em 2014, os 
parâmetros urbanísticos definitivos como o gabarito e o CA máximo só seriam estabelecidos 

http://www.zapimoveis.com.br/
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na lei de zoneamento de 2016. Por isso, optou-se por considerar 2016 como o ano da 
alteração 27. 
 
Além dos preços estimados pelos AVMs, a base de dados foi enriquecida com informações 
da legislação urbanística do município, tanto da legislação vigente (Lei Municipal nº 
16.050/2014 – PDE 2014 e Lei Municipal nº 16.402/2016 – zoneamento ou LPUOS 2016) 
como do marco regulatório anterior (Lei Municipal nº 13.430/2002- PDE 2002 e Lei 
Municipal nº 13.885/2004 – zoneamento ou LUOS 2004). Os parâmetros e informações de 
ambos os marcos legais incluídos nas análises foram: Coeficiente de Aproveitamento (CA) 
máximo, CA básico, gabarito, fator de planejamento 28 (“Fp”) e demais valores de referência 
para cálculo de OODC. Em última análise, este processo de enriquecimento da base de dados 
objetivou identificar para cada observação três variáveis que representem as restrições 
construtivas incidentes, sob ambos os marcos regulatórios, em cada empreendimento: o 
gabarito, o CA máximo e valores hipotéticos de OODC 29. 
 
Sobre a Outorga Onerosa Hipotética, calculamos, para cada imóvel do banco de dados, os 
valores que seriam hipoteticamente pagos segundo os planos diretores vigente em 2004 e 
2016, para então calcular a diferença entre estes dois valores. A unidade de medida é em 
R$/m2. É importante ressaltar que não consideramos o ano de construção verdadeiro do 
imóvel avaliado e nem as possíveis outorgas efetivamente pagas nos períodos, para fins deste 
exercício. Assim, aumentos no valor que seria hipoteticamente pago como outorga onerosa 
neste exercício podem ser interpretados como potenciais aumentos nos custos construtivos da 
obra para construção além do CA básico, potencialmente levando a uma redução da oferta 
relativa de unidades do próprio empreendimento e/ou a aumento relativo dos preços finais 
das unidades comercializadas. Tal redução potencial da oferta pode levar, em um segundo 
momento, a uma elevação dos preços locais (não apenas do próprio empreendimento, mas 
também de seus vizinhos), sendo justamente esta a análise referente ao coeficiente da 
variável “variação da outorga onerosa hipotética” que estamos fazendo neste exercício. 
 
Dessa forma, os valores hipotéticos de OODC objetivou capturar os impactos dinâmicos e 
regionais das restrições construtivas na oferta e consequentemente nos preços dos imóveis. 
Entende-se que, mesmo que determinada observação da base de dados não tenha pago pela 
OODC nos anos observados (por ter sido construída antes ou depois), é razoável assumir que 
o valor que hipoteticamente cada observação pagaria pela OODC em ambos os marcos 
regulatórios têm impacto sob a oferta de imóveis no espaço. Tal hipótese parece razoável na 
medida em que o valor pago em OODC influenciaria a decisão de agentes do mercado 

 
27 O PDE 2014 aprovou a nova formula de cálculo da OODC. Contudo, essa legislação introduziu apenas novos 
CAs nas dimensões das macroáreas e eixos, mas não lote a lote. Os parâmetros definitivos de CA máximo e 
gabarito lote a lote só seriam definidos pela LPUOS 2016. 
28 O fator de planejamento é um dos componentes da fórmula de cálculo da OODC. 
29 A fórmula de cálculo da OODC 2016  é: C = (At / Ac) x V x Fs x Fp, onde C - contrapartida financeira relativa 
a cada m2 de potencial construtivo ; At - área de terreno em m2; Ac - área construída computável total pretendida 
no empreendimento em m2; V - Valor do m2 do terreno constante do Cadastro de Valor de Terreno para fins de 
Outorga Onerosa, conforme Quadro 14; Fs - fator de interesse social, entre 0 (zero) e 1 (um), conforme Quadro 
5; Fp - fator de planejamento entre 0 (zero) e 1,3 (um e três décimos), conforme Quadro 6. Para fins de cálculo 
adotou-se (At/Ac) = (Ca básico/CA máximo) e Fs (uso residencial, exceto HIS e HMP, acima de 70 m2) = 1. 
A fórmula de cálculo da OODC 2004 é: C = V/CA básico x Fs x Fp, onde: C - contrapartida financeira relativa a 
cada m2 de potencial construtivo; V - Valor do m2 do terreno constante da Planta Genérica de Valores do 
Município (IPTU); Fp = fator de planejamento, entre 0,5 e 1,4; Fs = fator de interesse social, entre 0 e 1,0. Para 
fins de cálculo, adotou-se Fs (uso residencial, exceto HIS e HMP) = 1. 
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imobiliário de ofertarem ou não mais imóveis naquela região, ou de eventualmente repassar 
os valores para os preços finais. 
 
A base de dados final refletiu algumas especificidades da legislação urbanística. Observações 
localizadas dentro dos perímetros das Operações Urbanas Faria Lima, Água Espraiada e 
Água Branca, pagam como contrapartida pelo potencial construtivo os Certificados de 
Potencial Adicional de Construção (“CEPAC”) e não a OODC. Sendo assim, tais 
observações foram desconsideradas da base de dados 30. 
 
No caso da Operação Urbana Centro, os valores estimados de OODC foram estabelecidos em 
zero, dado que o potencial construtivo é gratuito para empreendimentos residenciais 
localizados dentro do seu perímetro. Ainda no âmbito da Operação Urbana Centro, no caso 
do marco regulatório anterior, estipulou-se o CA Máximo em 6 e o gabarito de altura máxima 
em 0 (sem limite de gabarito) 31. 
 
A base de dados reflete, adicionalmente, duas especificidades dos marcos regulatórios 
passados. São ela: (i) a existência de estoques de potencial construtivo por distrito, 
estabelecidos pela LUOS 2004; e (ii) a existência da fórmula de Adiron, mecanismo 
introduzido na Lei Municipal nº 7.805/1972 (“LPUOS 1972”). 
 
Os estoques são os limites de potencial construtivo adicional, definidos para os distritos do 
município, passíveis de serem adquiridos mediante o pagamento da OODC. Isto é, além do 
limite individual, de cada lote, estabelecido pelo CA máximo, havia também um limite geral 
estabelecido por distrito, menor do que a soma dos limites individuais. Neste sentido, sob o 
marco regulatório anterior, a partir do momento em que um distrito não possuísse mais 
estoque, um empreendimento não poderia comprar potencial construtivo, ou seja, passar de 
CA básico para CA máximo. Sendo assim, a base de dados foi adaptada para refletir o fato de 
que se um empreendimento foi lançado quando o estoque do seu distrito estivesse 100% 
consumido, a OODC seria inexistente (“n/a”). Vale notar que o mesmo ajuste foi feito para o 
CA máximo de empreendimentos em distritos com estoque consumido, adequando a base de 
dados com relação ao estudo anterior.  
 
Ainda, a base de dados foi alterada para que refletisse as consequências da aplicação da 
fórmula de Adiron. A fórmula estabelece uma proporção inversa entre coeficiente de 
aproveitamento e taxa de ocupação do lote para que se pudesse aumentar os coeficientes 
básicos originalmente definidos para cada lote. Nesse sentido, a base sofreu modificações 
para que o CA básico passasse de 1 para 2 em certas Zonas Mistas 32. Notamos ainda que este 
estudo superou uma deficiência do estudo anterior ao incluir as Zonas Especiais de Interesse 
Social (“ZEIS”) do PDE 2002/LUOS 2004, anteriormente indisponíveis no formato 

 
30 Cabe notar que, por imprecisões da base de dados do zoneamento, optou-se por desconsiderar – listando como 
“n/a” no que se refere ao pagamento de OODC e ao CA máximo – empreendimentos localizados em duas zonas 
do marco regulatório anterior (PDE 2002 e LPUOS 2004): a Zona de Ocupação Especial (“ZOE”) e a Zona 
Especial de Preservação (“ZEP”). Pelo mesmo motivo, estabeleceu-se o CA máximo e básico igual a um nas 
zonas mistas de proteção ambiental (“ZMp”) e nas zonas mistas de baixa densidade (“ZM-1 e ZM-2”). O mesmo 
foi feito para duas zonas existentes no marco regulatório atual (PDE 2014 e LPUOS 2016): a Zona de Preservação 
Ambiental (“ZEPAM”) e a Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (“ZPDs”). Vale observar que 
tais zonas são relativamente pouco representativas tanto em área de abrangência, quanto em oferta de imóveis.  
31 No caso do marco regulatório vigente, o CA máximo também foi fixado em 6, já os valores de gabarito seguem 
os valores estipulados pela legislação. 
32 As ZM2 e a ZM2a do PDE 2002/LUOS 2004 (antigas Z2, Z11, Z13, Z17, Z18 na LPUOS 1972) tiveram seu 
CA básico alterado de 1 para 2. 
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georreferenciado. Tal adaptação implicou na atualização de valores de outorga e demais 
parâmetros. 
 
O processo de enriquecimento da base de dados está descrito com maior detalhe no Anexo I. 
A base de dados final utilizada para este estudo contém pouco mais de 179 mil observações, 
que preenchem boa parte do território urbano de São Paulo, como é possível verificar na 
Figura 14 abaixo. 
 
Figura 14: Anúncios do portal ZAP Imóveis considerados neste Estudo 
 

 
Elaboração Própria. 
 
 
Seguem abaixo os mapas com as principais variáveis analisadas neste estudo e na sequência 
comentários sobre as respectivas distribuições. 
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Figura 15: Variação da OODC entre 2004 e 2016 
 

 
Fonte: Prefeitura de São Paulo. Elaboração própria. OBS.: Foram excluídos do mapa valores que se encontram 
até 1% das pontas da distribuição  
 
Figura 16: Variação do CA máximo entre 2004 e 2016 
 

 
Fonte: Prefeitura de São Paulo. Elaboração própria. OBS.: Foram excluídos do mapa valores que se encontram 
até 1% das pontas da distribuição 
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Figura 17: Variação do Gabarito entre 2004 e 2016 
 

  
Fonte: Prefeitura de São Paulo. Elaboração própria. OBS.: Foram excluídos do mapa valores que se encontram 
até 1% das pontas da distribuição. 
 
Figura 18: Variação do AVM médio da região entre 2016 e 2019 
 

 
Fonte: DataZAP+. Elaboração própria. OBS.: Foram excluídos do mapa valores que se encontram até 1% das 
pontas da distribuição. 
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Figura 19: Variação do AVM no ponto entre 2016 e 2019 
 

 
Fonte: DataZAP+. Elaboração própria. OBS.: Foram excluídos do mapa valores que se encontram até 1% das 
pontas da distribuição. 
 
Variação dos AVMs (2016-2019): para cada imóvel do banco de dados utilizado, calculamos 
os preços estimados pelo algoritmo AVM para os anos de 2016 e 2019, para cada imóvel do 
banco de dados, para então calcularmos a variação destes preços entre tais períodos. Tais 
estimativas de preços são baseadas em correlações locais entre os preços dos imóveis e um 
conjunto de suas características, incluindo o par de coordenadas geográficas em que o imóvel 
se localiza. Assim, os AVMs levam em conta as características tipológicas específicas de 
cada imóvel em sua precificação e variações temporais dos AVMs representam tanto 
variações do preço do solo (ou da região, local) quanto valorizações das características físicas 
e condominiais dos imóveis. 
 
Variação dos preços médios no raio de 500 m: para cada imóvel do banco de dados utilizado, 
calculamos a variação dos preços dos imóveis num entorno de 500 m, utilizando os 
algoritmos AVM para os anos de 2016 e 2019. Assim, se trata do cálculo de uma média 
móvel espacial da variação estimada dos preços por m2 dos imóveis da amostra. Tal 
suavização espacial da variável explicada (y) nos permite interpretar esta variável como 
sendo a variação do preço do solo (ou da região) local, desde que nossa amostra seja 
localmente grande o suficiente em ambos os momentos do tempo para representar a 
distribuição das tipologias presentes em cada localidade. Com isto, observamos padrões 
espaciais suavizados no mapa desta variável, ao contrário do padrão com pouca concentração 
espacial que encontramos ao avaliar o mapa das variações diretas dos AVMs ponto a ponto 
no nosso banco de dados. Vale lembrar que tal diferença nos padrões espaciais pode ser 
justificada pelo fato dos AVMs levarem em conta justamente as características tipológicas 
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específicas de cada imóvel em sua precificação, enquanto a estratégia do uso de médias 
espaciais de preço abstrai o efeito destas características. 
 
Variação da Outorga Onerosa Hipotética (2004-2016): notamos um padrão de aumento 
generalizado no que seria pagamento hipotético da outorga onerosa por toda a cidade de São 
Paulo, mas com grandes disparidades locais. Os maiores aumentos são observados nas 
regiões centrais da cidade, enquanto nas regiões mais periféricas os aumentos foram 
próximos a zero, em média. Assim, a potencial elevação dos custos construtivos, caso exista, 
tende a ocorrer em maior grau nas regiões centrais da cidade. 
 
Variação do coeficiente de aproveitamento máximo (CAM), 2004-2016: em geral, notamos 
um padrão de aumento generalizado do CAM do plano diretor vigente em 2004 para aquele 
vigente a partir de 2016. Visualmente, notamos que as maiores elevações ocorreram nas 
regiões periféricas da cidade, fato este influenciado tanto pela geografia passada da região 
central, pioneira na verticalização urbana de São Paulo e, portanto, com menor potencial de 
elevação das edificações, quanto pela influência da distribuição dos eixos ao longo da malha 
urbana da cidade, mais espalhados pelas periferias e reflexo da intenção do plano diretor de 
2016. 
 
Variação do gabarito, 2004-2016: em geral, notamos um padrão de redução generalizada do 
gabarito do plano diretor vigente em 2004 para aquele vigente a partir de 2016, com exceção 
para a zona leste da cidade de São Paulo, na qual observamos um aumento da variável. 
Visualmente, notamos que as maiores reduções ou variações próximas a zero se deram nas 
regiões centrais. Sendo a expansão do gabarito um aumento do potencial construtivo da 
edificação, tais reduções de gabarito podem ser interpretadas como reduções da expansão da 
oferta. Portanto, o sinal esperado desta variável nas regressões contra os preços médios das 
regiões e AVMs é negativo, ou seja, onde o gabarito mais se reduziu é esperado observar as 
maiores elevações de preço e onde o gabarito mais se elevou é esperado observar as menores 
elevações de preço. 
 
Mercado primário e Outorga Onerosa efetivamente paga 
 
Este estudo introduz análise preliminar dos dados de lançamentos residenciais provenientes 
da base da Geoimóvel (empresa que coleta dados do mercado primário para diversas cidades 
brasileiras). A base consolida dados, obtidos através de monitoramento mensal, de 
empreendimentos lançados no município por diversas incorporadoras. Os dados incluem 
variáveis como preço de venda (lançamento), ano de construção, características de cada 
tipologia, estoque, velocidade de vendas, dentre outros. A base abarca lançamentos de 2006 a 
2020, totalizando mais de 4 mil empreendimentos distribuídos por todo o território urbano 
(ver Figura 20). 
 
A base da Geoimóvel foi enriquecida com dados públicos sobre empreendimentos que 
pagaram a outorga onerosa do direito de construir. Tais dados, obtidos no portal GeoSampa 
da Prefeitura de São Paulo, indicam os valores pagos de contrapartida por cada 
empreendimento, sua localização, coeficiente de aproveitamento utilizado, data de alvará, 
número de pavimentos, dentre outras informações. Os dados públicos incluem 
empreendimentos lançados entre 2006 e 2020, totalizando 3.844 processos (ver Figura 16). A 
correspondência das bases foi feita por georreferenciamento, combinando cada processo de 
outorga onerosa com o lançamento geograficamente mais próximo.  
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Figura 20: Preço do metro quadrado de lançamentos residenciais 
 

 
Fonte: Geoimóvel. Elaboração Própria. *Foram excluídos do mapa observações com preço do m² menor do que 
R$ 2.000 e maior do que R$ 25.000 
 
 
Vale notar que esta base de dados é significantemente menor que a base de dados de mercado 
secundário, descrita na seção anterior. Afinal, ela contempla apenas empreendimentos 
lançados que efetivamente pagaram a OODC. Não há cálculo de uma contrapartida 
hipotética. Neste contexto, a análise estatística objetiva aferir o impacto de repasse da 
contrapartida nos preços de lançamento e não os efeitos regionais da OODC, isto é, os 
impactos da mudança de valor da outorga numa região sob a oferta e preços de imóveis. 
 
 
Figura 21: Ano de Lançamento – Base de OODC efetivamente paga 
 

 
Fonte: GeoSampa. Elaboração própria. 
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A Figura 22 abaixo apresenta empreendimentos que pagaram outorga no período, de acordo 
com o valor da contrapartida por metro quadrado. Os valores nominais médios pagos em 
OODC por metro quadrado adicional de construção, entre os anos de 2001 e 2020, variaram 
de 22 R$/m2 a 1.444 R$/m2. Os valores médios mais altos são encontrados nos distritos de 
Jardim Paulista e Itaim Bibi, na Zona Oeste da cidade, enquanto os menores valores médios 
estão em distritos da Zona Leste e Sul, como Lajeado e Jaraguá. O Anexo IV apresenta 
informações mais detalhadas dos valores de outorga efetivamente pagos por 
empreendimentos nos diversos distritos da cidade. 
 
Figura 22: OODC (R$/M2) efetivamente paga 
 

 
Fonte: GeoSampa. Elaboração própria. OBS.: Foram excluídos do mapa valores que se encontram até 1% das 
pontas da distribuição. 
 
A Tabela 4 abaixo apresenta estatísticas básicas das principais variáveis da base de dados. 
Vale notar que o número de pavimentos dos empreendimentos que pagaram a contrapartida 
varia entre o 1 e o máximo de 47, sendo o valor médio e mediano de 16 andares. O CA 
utilizado tem como média e mediana o valor 3 e como um outlier o valor 39 (provavelmente 
um erro na base). A outorga chegou a valores máximos de R$ 6.451/m2 (Itaim Bibi) e 
mínimo de R$0/m2. Já o preço do metro quadrado de venda de lançamento, proveniente da 
base da Geoimóvel, apresenta amplitude bem maior, variando entre R$ 827/m2 e R$ 
42.064/m2. O valor médio pago pela contrapartida ficou em R$ 461/m2, enquanto a média de 
preço de lançamento ficou em R$ 9.053/m2, essas duas variáveis apresentaram correlação 
significativa de 0,6. 
 
Por fim, vale notar que a correlação entre o valor pago em OODC e a oferta de lançamentos 
ficou em -0,19. Tal valor negativo sugere a existência de um efeito indireto da OODC no 
mercado imobiliário, de forma que os custos da contrapartida podem ser repassados para os 
preços dos lançamentos, reduzindo a oferta de imóveis lançados. Tal constatação, ainda que 
preliminar, sugere a possibilidade de eventuais repasses da contrapartida para os preços finais 
dos imóveis. 



 
 

Tabela 4: Estatísticas descritivas das principais variáveis - Base de lançamentos e de outorga efetiva 
 

VARIÁVEIS MÍNIMO 1º QUARTIL MEDIANA MÉDIA 3º QUARTIL MÁXIMO 

OUTORGA (R$) 0 140 269 461 581 6451 

CA UTILIZADO 0 2 3 3 4 39 
UNIDADES LANÇADAS/ 
EMPREEND 6 60 105 142 188 1008 

Nº DE PAVIMENTOS 1 10 16 16 21 47 

PREÇO M2 PESQUISA (R$) 827 5435 8058 9053 11836 42064 

VGV (R$) 89000 1818510 6941440 16695565 22692283 332935878 

ÁREA TERRENO (m²) 0 1406 2193 4558 3858 500000 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (m²) 608 7274 11534 16419 19370 179435 

ÁREA PRIVATIVA (m²) 10 54 79 113 134 1528 

ÁREA TOTAL (m²) 0 86 126 178 213 2533 

DORMITÓRIOS 1 2 2 2 3 6 

SUÍTES 0 0 1 1 2 6 

BANHEIROS 1 1 2 2 2 7 

VAGAS 0 1 1 2 2 12 
 
Elaboração própria.



 
 

Metodologia Econométrica 
 
Modelos de preços hedônicos e estimadores não paramétricos 
 
Tradicionalmente, a literatura de valoração de imóveis se alicerça na metodologia 
conhecida como modelo de preços hedônicos, na qual a importância relativa dos 
componentes de um bem em seu valor final pode ser estimada a partir de um conjunto 
de características observáveis (Rosen 1974).  
 
Considere, então, um imóvel qualquer com uma coleção de atributos estruturais h1, 
h2,..., hn. Escrevendo a função de preços hedônicos como P = f(h1, h2,... , hn), tem-se 
que o preço implícito da característica hi é dado por ∂p/∂hi.  
 
É sabido, contudo, que as características consideradas pelos agentes econômicos que 
atuam no mercado imobiliário vão além das intrínsecas ao imóvel. De fato, em oposição 
aos demais mercados que transacionam bens heterogêneos, uma peculiaridade do 
imobiliário é seu caráter fortemente espacial (para uma interessante descrição, ver 
Cheshire e Sheppard 2005). O fácil acesso a centros de emprego, a proximidade a 
parques e shoppings e o distanciamento de favelas, por exemplo, podem impactar o 
valor do imóvel. 
 
Um dos avanços ocorridos na literatura de preços hedônicos nas últimas décadas foi o 
uso de técnicas de econometria espacial para valorar atributos de um imóvel 
(Wihelmsson 2002). Nesse sentido, o uso de modelos não-paramétricos se mostra 
particularmente interessante, pois permite capturar a heterogeneidade dos impactos 
produzidos pelos atributos através do espaço.  
 
Mais especificamente, pode-se dizer que há ao menos três vantagens no emprego desse 
tipo de procedimento ao estudar a formação de preços no mercado imobiliário: (i) não 
há necessidade de se fazer, a priori, nenhuma hipótese acerca da distribuição dos dados; 
(ii) ao contrário dos métodos paramétricos, permite a variação dos coeficientes 
estimados ao longo do espaço urbano; e (iii) cumpre o papel de lidar com a 
autocorrelação espacial sem a necessidade de especificar matrizes de pesos que definam 
essa relação (McMillen e Readfearn 2010).  
 
Assim, seja o modelo não-paramétrico de preços hedônicos dado por: 
 

yi=f(Xi )+ui 
 
em que yi é o preço do imóvel i e Xi é o vetor de características do mesmo, que se 
dividem entre características estruturais, da vizinhança e da sua localização, per se. A 
partir dessa especificação, fica claro que o modelo linear é apenas um caso particular 
dessa forma funcional mais genérico, em que yi=f(Xi )+ui. 
 
A metodologia empregada nesse trabalho é conhecida como regressão localmente 
ponderada (locally weighted regression – LWR), que faz uso de sub-amostras da base 
de dados ponderadas pela distância entre observações vizinhas, para produzir regressões 
estimadas em cada ponto no espaço. A lógica por trás dessa técnica é de que os agentes 
econômicos apresentam um comportamento competitivo dentro de mercados locais, que 
resultam em uma valoração comum de atributos nessas pequenas regiões. Nessa 
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abordagem, o conceito de proximidade abarca, mas não necessariamente se restringe, à 
geográfica. A depender da especificação do modelo, a distância pode ser medida pela 
similaridade entre as observações em todo o conjunto de variáveis explicativas. 
 
O estimador LWR é dado pela função:  
 

� (yi
i

- α - β'(Xi-X))2 K �
Xi-X

θ
� 

 
em que K(∙) é a função kernel de pesos. Aqui, o parâmetro θ exerce papel chave. 
Chamado de tamanho da banda (bandwidth), é ele quem determina o padrão de 
decaimento da ponderação ao estabelecer quantas observações serão utilizadas e o quão 
rápido os pesos decrescem com a distância quando da construção da estimativa. Em 
casos em que os dados não estão homogeneamente distribuídos no espaço, a escolha de 
uma janela comum a todas as observações na base de dados é preferível a bandas fixas, 
pois essa última ocasiona uma suavização excessiva dos coeficientes estimados nas 
áreas com muitos imóveis e uma maior distorção dos mesmos em regiões com menos 
adensadas (McMillen 2010).  
 
Por ser um modelo não-paramétrico, o efeito marginal de cada variável depende dos 
valores assumidos por todas as outras covariadas no modelo. Tal flexibilidade, contudo, 
tem um custo: o alto consumo de graus de liberdade, fazendo do LWR um bom 
candidato para quando se tem um reduzido número de variáveis explicativas. 
 
O modelo condicional paramétrico (CPAR, em inglês) é um caso especial do LWR. Ele 
permite que as variáveis sejam divididas entre uma parte não-paramétrica (𝑋𝑋1) e outra 
condicional paramétrica (𝑋𝑋2), sendo, por isso, capaz de preservar graus de liberdade na 
sua estimação. Segundo McMillen (2010), o CPAR é exatamente igual ao LWR, à 
exceção da função kernel de pesos, que agora inclui somente as variáveis da parte não-
paramétrica. O modelo do tipo CPAR pode ser escrito como: 
 

𝑦𝑦 = 𝛽𝛽_1 (𝑋𝑋_1) + 𝛽𝛽_2 (𝑋𝑋_1 )^′ 𝑋𝑋_2 + 𝑢𝑢 
 
onde é possível perceber que a escolha das coordenadas geográficas para compor o 
vetor 𝑋𝑋1 fará com que o efeito marginal dos atributos 𝑋𝑋2 continue variando com a 
localização do imóvel. Se diferem dos modelos semi-paramétricos (“SEMIP”) tão 
somente pelo fato de que nesse último o vetor de características 𝑋𝑋2 não varia com 𝑋𝑋1, 
isto é, 𝑦𝑦 = 𝛽𝛽1(𝑋𝑋1) + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝑢𝑢 (Robinson 1988). 
 
Método das Diferenças em Diferenças 
 
O método Diferenças em Diferenças (DiD) é uma das ferramentas do arcabouço 
econométrico utilizado para avaliação de impacto de políticas públicas, experimentos 
médicos, eventos naturais ou de algum outro tipo de tratamento que possa ter seu efeito 
mensurado no resultado potencial. Dessa forma, a estrutura do método é composta por 
dois grupos de análise: o grupo de tratados, que é composto pelos indivíduos que 
receberam o tratamento de interesse; e o grupo de controle, que por sua vez, 
corresponde aos indivíduos que não receberam o tratamento. Por isso, esse segundo 
grupo é considerado o contrafactual do tratamento, ou seja, o resultado potencial 
esperado caso não houvesse a intervenção. 
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Dado que a natureza do problema aqui estudado se trata de um evento observado, não é 
possível verificar os dois resultados potenciais (sem e com tratamento) para o mesmo 
indivíduo. Sendo assim, para garantir um contrafactual adequado para análise, surge a 
necessidade de alguns cuidados para a formação do grupo de tratamento, tais como 
certifica-se que os grupos de controle e de tratamento estejam sujeitos aos mesmos 
fatores que possam influenciar seus resultados e que esses grupos não sejam afetados de 
modo diferente por algum aspecto após o tratamento.  
 
Além da diferença entre os dois grupos de análise, o método também explora a 
diferença temporal do evento dada por períodos anterior e posterior ao tratamento. O 
objetivo dessa abordagem é verificar o comportamento da trajetória de ambos os grupos 
antes e depois de ocorrer a intervenção e, dessa forma, observar se houve mudança na 
tendência após a realização do tratamento.  
 
Por fim, o método Diferenças em Diferenças consiste, basicamente, em uma análise 
dupla de diferenças, como o próprio nome sugere, de modo que primeiro é realizado a 
diferença entre o resultado médio dos períodos posterior e anterior ao tratamento para os 
dois grupos, tratados e controle. Depois é realizado a subtração da primeira diferença 
entre os dois grupos. 
 
O presente trabalho objetiva mensurar o efeito da variação do Coeficiente de 
Aproveitamento (CA) Máximo nos preços dos imóveis na cidade de São Paulo. Sendo 
assim, o grupo de tratamento é formado por imóveis localizados em regiões onde houve 
alteração do CA (positiva ou negativa) com a mudança da legislação de 2004 para a 
legislação de 2016. Em contrapartida, o grupo de controle é composto por imóveis com 
características idênticas aos imóveis do grupo de tratamento; no entanto, eles estão 
localizados em regiões onde o CA não alterou com a mudança da lei de zoneamento. 
 
De forma geral, baseando-se na exposição de Angrist e Pischke (2008), assumimos que 
𝑌𝑌1 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 é a variação do preço do imóvel i, na região j e no período t, caso houver variação 
no CA máximo; e 𝑌𝑌0 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 é a variação do preço do imóvel i, na região j e no período t, se 
não houver variação na variável de interesse de restrição urbanística. Tomamos como 
hipótese também que 𝐸𝐸[𝑌𝑌1 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 −  𝑌𝑌0 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 | 𝑗𝑗, 𝑡𝑡] é uma constante denotada por ω. 
 
Supondo 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 como uma variável dummy que assume valor 1 quando o imóvel i está 
localizado em uma região j que houve alteração do CA e o período observado é após a 
mudança da lei de zoneamento, podemos escrever a variação do preço observado como: 
 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖  +  𝜆𝜆𝑖𝑖 +  𝜔𝜔 ∗ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖       (1) 
 
Para que seja possível a mensuração do impacto do efeito de tratamento, denotado por 
ω, assume-se a hipótese da exogeneidade estrita, ou seja, a variável de tratamento não 
pode ser correlacionada com o termo de erro, de modo que E[𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 | j, t] = 0. 
 
Assumimos que o subscrito j assume valor 1 quando o imóvel está localizado em uma 
região onde houve variação do CA e 0 em caso contrário. O subscrito t recebe valor 1 
quando o período de referência for após a mudança da lei de zoneamento, mais 
especificamente, posterior ao ano de 2016, e assume valor 0 em caso contrário. Sendo 
assim, explorando os resultados potenciais de cada grupo, temos: 
 



55 
 

𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  | 𝑗𝑗 = 0, 𝑡𝑡 = 0] − 𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 | 𝑗𝑗 = 0, 𝑡𝑡 = 1] =  𝜆𝜆0 −  𝜆𝜆1          (2) 
e 

𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  | 𝑗𝑗 = 1, 𝑡𝑡 = 0] − 𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 | 𝑗𝑗 = 1, 𝑡𝑡 = 1] =  𝜆𝜆0 −  𝜆𝜆1 +  𝜔𝜔        (3) 
 
Logo, a diferenças nas diferenças é dada pela subtração entre (3) e (2): 
 

𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 | 𝑗𝑗 = 1, 𝑡𝑡 = 0] − 𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 | 𝑗𝑗 = 1, 𝑡𝑡 = 1] − 

𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 | 𝑗𝑗 = 0, 𝑡𝑡 = 0] − 𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  | 𝑗𝑗 = 0, 𝑡𝑡 = 1] = 

(𝜆𝜆0 −  𝜆𝜆1 +  𝜔𝜔) −  (𝜆𝜆0 −  𝜆𝜆1) =  𝜔𝜔 

 
Sendo ω o efeito causal de interesse. 
 
Aplicando a metodologia acima na análise empírica do presente trabalho, podemos 
escrever a regressão de Diferenças em Diferenças na forma: 
 
∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝛽𝛽0 +  𝛽𝛽1 ∗ ∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔 +  𝛽𝛽2 ∗  ∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 +  𝛽𝛽3 ∗ ∆𝑛𝑛í𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙_𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2016 +  𝛽𝛽𝑖𝑖 ∗ 𝑋𝑋𝑖𝑖

+  𝛼𝛼 ∗ 𝑂𝑂𝐴𝐴 +  𝜆𝜆 ∗ 𝑑𝑑𝑖𝑖 +  𝜔𝜔(𝑂𝑂𝐴𝐴 ∗ 𝑑𝑑𝑖𝑖) + 𝑓𝑓(𝑙𝑙𝑔𝑔𝑡𝑡, 𝑙𝑙𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔) +  𝜀𝜀𝑖𝑖 
 
Onde, ∆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 consiste na variação do AVM entre os anos de 2016 e 2019. 𝛽𝛽𝑖𝑖 representa 
o efeito das covariadas. O coeficiente de α capta o efeito específico de cada grupo 
(tratamento ou controle), λ representa os efeitos temporais comuns aos dois grupos e ω 
é o efeito médio de tratamento, ou seja, o efeito causal de interesse. 
 
As diferenças da especificação acima em relação a regressão (1) são (i) a substituição da 
denotação da região onde o imóvel está localizado pela variável que assume o valor da 
variação do CA máximo, (ii) o período de referência dos dados passa a ser denotado 
pela variável dummy 𝑑𝑑𝑖𝑖 e (iii) a dummy de tratamento 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 é substituída pelo termo de 
interação (𝑂𝑂𝐴𝐴 ∗ 𝑑𝑑𝑖𝑖). 
  



56 
 

Resultados 
 
As regressões deste estudo baseiam-se nos modelos SEMIP e CPAR, além de um 
exercício complementar utilizando o método das diferenças em diferenças, conforme 
descrito acima. Notamos, mais uma vez, que as variáveis dependentes dos modelos 
apresentados (variáveis de preço) foram estimadas utilizando os AVMs (modelagem 
hedônica não-paramétrica), que estima correlações locais entre preços e características 
dos imóveis, ponderando as observações de acordo com a distância (geográfica e de 
similaridade) entre o imóvel avaliado e seus vizinhos. A seguir apresentamos os 
resultados das estimativas. 
 
Mercado Secundário: Modelos SEMIP 
 
Esta seção apresenta os resultados das regressões estatísticas feitas a partir da base de 
mercado secundário, aprimorada com relação ao estudo anterior. Os exercícios 
realizados se basearam num modelo de preços hedônicos semi-paramétricos. Em linha 
com McMillen e Redfearn (2010), foram utilizadas regressões localmente ponderadas 
(LWR), uma abordagem que não exige suposições exógenas acerca das unidades 
espaciais urbanas. Neste estudo foram considerados quatro modelos SEMIP, suas 
especificações estão descritas abaixo. 
 
Os quatro modelos SEMIP incluem três variáveis independentes representando a 
variação das restrições construtivas; são elas: Δ CAm, Δ gabarito, Δ OODC 33. Além 
delas, todos os modelos incluem a variável “nível_AVM_2016”. Esta variável 
representa o nível de preços estimados pelo AVM para cada observação em 2016. 
 
Espera-se que maiores níveis de preços estimados pelo AVM em 2016 traduzam-se em 
menores variações de preços entre 2016 e 2019. Adicionalmente, o modelo I e o modelo 
III incluem 22 variáveis representando determinadas características de cada imóvel, tais 
como: área útil, número de dormitórios, vagas, número de suítes, entre outras (ver 
Anexo III). Os modelos II e IV ampliam este rol de características para 53 (ver Anexo 
III). Os modelos estimados têm a seguinte especificação: 
 
ΔAVM = β0 + β1 *ΔCAm + β2 *Δgabarito + β3 *ΔOODC + β4 *Δ nível_AVM_2016 

+ 
βj *Xij + + f(lat,lon)+ εit 

 
Onde ΔAVM no modelo I e no modelo II representa a variação do preço estimado pelo 
AVM para cada observação entre os anos de 2016 e 2019 (“ΔAVMobs”). Já no modelo 
III e no modelo IV, ΔAVM representa a variação do preço médio de todas as 
observações existentes num raio de 500 metros de cada ponto, estimado pelo AVM 
entre os anos de 2016 e 2019 (“ΔAVMmédia”). A notação “Xij” denota as 
características de cada imóvel, onde “j” representa uma das variáveis de tipologia (área 
útil, dormitórios, suítes, etc.), podendo variar de 1 a 53, e “i” representa cada 

 
33 i. Δ CAm – Variação no CA máximo de cada observação do marco regulatório anterior (PDE 
2002/LPUOS 2004) para o marco regulatório vigente (PDE 2014/LPUOS 2016). 
ii. Δ gabarito – Variação no limite de gabarito de cada observação do marco regulatório anterior (PDE 
2002/LPUOS 2004) para o marco regulatório vigente (PDE 2014/LPUOS 2016). 
iii. Δ OODC – Variação da OODC estimada para cada observação sob o marco regulatório anterior (PDE 
2002/LUOS 2004) e sob o marco regulatório vigente (PDE 2014/LPUOS 2016). 
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observação da amostra. A variável f(lat,lon) simboliza os componentes não 
paramétricos, capturados pela latitude e pela longitude de cada imóvel, além do erro εi. 
A tabela abaixo apresenta os resultados das regressões para os quatros modelos SEMIP. 
 
Tabela 5: Resultados Modelos SEMIP – Mercado Secundário 
 

Variável Coeficientes 
Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV 

var_CAM_1916 -0.1822% -0.1892% -0.1074% -0.1054% 
(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

     

var_gab_1604 -0.2241% -0.2161% -0.0804% -0.0814% 
(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

     

var_OUT_1604 0.0001% 0.0002% 0.0003% 0.0003% 
(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Nota: p-valor entre parênteses.  
Elaboração Própria 
 
A análise dos resultados apresentados acima permite inferir que todas as variáveis 
relacionadas a restrições construtivas se mostraram estatisticamente significantes nos 
quatro modelos SEMIP. Resultado ligeiramente mais robusto se comparado ao estudo 
anterior, em que a outorga se mostrava insignificante no Modelo I. De forma geral, 
pode-se dizer que as três variáveis apresentam poder preditivo com relação à variação 
dos preços estimados. 
 
Com relação aos sinais das variáveis relativas às restrições construtivas, os quatro 
modelos apresentam resultados similares. Em todos os modelos, as variáveis ΔCAm e 
Δgabarito apresentam sinal negativo, ou seja, tanto a variação do CA máximo como a 
do gabarito de altura entre o marco regulatório anterior (PDE 2002/LPUOS 2004) e o 
atual (PDE 2014/LPUOS 2016) possuem correlação negativa com a variação de preços 
entre 2016 e 2019. De forma distinta, a variável ΔOODC, isto é, a variação dos valores 
hipotéticos de OODC entre os dois marcos regulatórios, apresenta correlação positiva 
com a variação de preços dos imóveis. 
 
Utilizando o Modelo 2 (variável dependente ΔAVMmédia e 53 características) como 
exemplo, podemos interpretar os coeficientes estimados para cada uma das variáveis 
relativas a restrições construtivas da forma descrita abaixo. No caso da variável ΔCAm, 
entende-se que se o CA máximo de uma observação passou de 1 no marco regulatório 
anterior (PDE 2002/LUOS 2004) para 2 no marco atual (PDE 2014/LPUOS 2016), 
então, a variação do preço médio daquela observação cai 18.2 pontos percentuais (p.p.).  
 
Neste sentido, se a variação do preço médio em um local foi de 30% com um CA 
máximo constante em 1, ela teria sido um pouco menos de 12%, caso o CA máximo 
nesse ponto tivesse mudado de 1 para 2. Relativamente à variável, Δgabarito entende-se 
que se o gabarito de altura aumenta em 3 metros (cerca de um andar) do marco 
regulatório anterior (PDE 2002/LUOS 2004) para o marco atual (PDE 2014/LPUOS 
2016), a variação dos preços cai 21 p.p. Sendo assim, se a variação dos preços em um 
local foi de 30% com um o gabarito constante em 25 metros, ela teria sido de 7% caso o 
gabarito nesse imóvel tivesse mudado de 25m para 28m, ou seja, aumentado cerca de 
um andar.  
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Por fim, a análise da variável ΔOODC permite concluir que se o valor da OODC 
aumentou em R$ 1.000 /m2 do marco regulatório anterior (PDE 2002/LUOS 2004) para 
o marco atual (PDE 2014/LPUOS 2016), a variação dos preços cai 0.02 p.p. Posto de 
outra forma, se a variação dos preços em um local foi de 30% com uma OODC 
constante em R$ 1.000 /m2, ela teria sido de 29.8% caso a OODC no ponto tivesse 
mudado de R$ 1.000 /m2 para R$ 2.000 /m2.  
 
De forma geral, todos os instrumentos considerados têm o potencial de impactar preços 
dos imóveis. Entretanto, percebe-se que a magnitude dos coeficientes é bem menor para 
o caso da OODC, de forma que as regressões sugerem que, na média, o efeito de 
repasse da OODC nos preços é pequeno. 
 
Mercado Secundário: Modelos CPAR e DD 
 
Como mencionado na seção de metodologia, os modelos CPAR permitem incluir as 
variáveis independentes na parte não paramétrica do modelo. Dessa forma, estimamos 
coeficientes de impacto das variáveis de política sobre os preços localmente (um para 
cada observação). Efetivamente, estimamos a equação descrita abaixo: 
 

ΔAVM obs = β0 + β1 * Δ nível_AVM_2016 + βj *Xij + 
f(lat,lon) * [β2*ΔCAm  +  β3*Δgabarito  +  β4*ΔOODC] +  εi 

 
Os modelos apresentaram bons resultados em termos de poder explicativo das 
covariadas sobre a variação do preço dos imóveis. A medida utilizada para esta análise é 
o GCV (Generalized Cross Validation) 34 score, apresentado na Tabela 6 abaixo. 
Quanto menores os valores do GCV score, melhor é o poder explicativo das variáveis 
sobre a variável dependente, ou seja, quanto menor é o GCV, mais as variáveis 
utilizadas no modelo explicam as variações de preços dos imóveis.  
 
Primeiramente, notamos que, conforme esperado, os modelos que utilizam mais 
variáveis independentes (II e IV) são os que apresentam menores valores de GCV 
(comparativamente aos modelos I e III)), já que mais variáveis explicativas em geral 
aumentam o poder preditivo do modelo. Além disso, os valores observados para todos 
os modelos encontram-se próximos a zero, o que indica bom poder preditivo em todos 
os casos. Por fim, notamos que utilizam a variação do preço médio dos imóveis num 
raio de 500 m2. Segundo esta estatística, possuem melhor poder explicativo, ou seja, as 
variáveis independentes explicam mais os preços médios da região do que o preço do 
imóvel individual (AVM). Esta interpretação sugere que as restrições construtivas 
impostas pelas mudanças da lei de zoneamento têm mais efeitos sobre os preços da 
região (incluindo o próprio imóvel e seus vizinhos) do que sobre os preços do imóvel 
referente à observação em si. 
 
Tabela 6: GCV Score dos Modelos CPAR – Mercado Secundário 
 
  Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV 

GCV 0.004705348 0.004414574 0.000175919 0.000172579 
Elaboração Própria. 
 

 
34 Para mais detalhes, consultar Wood (2017). 
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Apresentamos a seguir os mapas contendo os coeficientes locais da regressão referente 
aos modelos II e IV e na sequência comentamos os resultados obtidos. 
 
Figura 23: Coeficientes da variação da outorga entre 2004 e 2016, considerando o 
modelo econométrico IV 
 

 
Fonte: DataZAP+. Elaboração própria. 
 
Figura 24: Coeficientes da variação da outorga entre 2004 e 2016, considerando o 
modelo econométrico II 
 

 
Fonte: DataZAP+. Elaboração própria. 
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Figura 25: Coeficientes da variação do CA máximo entre 2004 e 2016, 
considerando o modelo econométrico IV 
 

 
Fonte: DataZAP+. Elaboração própria. 
 
 
Figura 26: Coeficientes da variação do CA máximo entre 2004 e 2016, 
considerando o modelo econométrico II 
 

 
Fonte: DataZAP+. Elaboração própria. 
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Figura 27: Coeficientes da variação do Gabarito entre 2004 e 2016, considerando o 
modelo econométrico IV 
 

 
Fonte: DataZAP+. Elaboração própria. 
 
 
Figura 28: Coeficientes da variação do Gabarito entre 2004 e 2016, considerando o 
modelo econométrico II 
 

 
Fonte: DataZAP+. Elaboração própria. 
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Coeficientes e correlações no espaço (outorga onerosa hipotética x preço médio no 
raio de 500m): Como resultado das regressões semi-paramétricas (CPAR e SEMIP), 
encontramos uma correlação predominantemente positiva e significante entre a variação 
da outorga onerosa hipotética entre 2004 e 2016 e a variação dos preços médios dos 
imóveis num raio de 500m entre 2016 e 2019. Este resultado é observado tanto nos 
coeficientes locais das regressões CPAR quanto no coeficiente de interesse da regressão 
SEMIP, em que as coordenadas geográficas alteram a estimativa dos interceptos das 
regressões 35. Tendo em mente as interpretações do cálculo da outorga onerosa 
hipotética e da variação dos preços médios por raio de 500m descritos acima, podemos 
interpretar tal resultado como sendo uma evidência favorável ao argumento de que 
elevações do pagamento da outorga onerosa pode representar uma elevação dos custos 
de construção locais, levando a uma potencial redução da oferta e aumentos dos preços 
do empreendimento e seus vizinhos.  
 
Vale ressaltar que não se trata do pagamento efetivo da outorga onerosa neste exercício 
e, portanto, não se trata de uma evidência a favor do argumento de que a outorga 
onerosa gera um repasse direto de seus custos para o preço final do empreendimento. A 
elevação dos preços locais acontece, neste caso, pela potencial redução da oferta que o 
aumento da outorga onerosa pode representar ex ante a construção do empreendimento, 
ou seja, no momento em que o empreendedor está a definir o número de unidades e seus 
tamanhos durante o projeto da obra. 
 
Coeficientes e correlações no espaço (outorga onerosa hipotética x AVMs): Como 
resultado das regressões semi-paramétricas (CPAR e SEMIP), encontramos uma 
correlação predominantemente positiva e significante entre a variação da outorga 
onerosa hipotética entre 2004 e 2016 e a variação dos AVMs estimados para cada 
imóvel entre 2016 e 2019. Este resultado é observado na maioria dos coeficientes locais 
das regressões CPAR, além de no coeficiente de interesse da regressão SEMIP, em que 
as coordenadas geográficas alteram a estimativa dos interceptos das regressões. Porém, 
coeficientes com sinal negativo (contrários ao esperado) foram encontrados nas regiões 
centrais e norte da cidade, para este conjunto de regressões CPAR. 
  
Tais coeficientes podem estar capturando efeitos de variáveis não observadas ou não 
inclusas no modelo, como choques de demanda locais que possam elevar os preços e 
tenham incentivado maiores edificações (i.e., maiores pagamentos de outorgas) nestes 
locais, porém, é difícil afirmar ao certo. Vale ressaltar, no entanto, que estes 
coeficientes de sinal negativo foram observados em regiões onde houve muito pouca 
variação no pagamento da outorga hipotética, conforme podemos observar no mapa, o 
que por um lado reforça a possibilidade de que estes coeficientes, nestes locais, podem 
estar capturando efeitos de variáveis não inclusas no modelo e por outro enfraquece 
menos o resultado de que aumentos no pagamento da outorga onerosa hipotética geram 
elevações dos preços locais da terra e dos imóveis.  
 
Além disso, neste conjunto de regressões temos a variação direta do AVM dos imóveis 
como variável dependente, o que significa que a variação de preços considerada leva em 
conta a tipologia específica do imóvel analisado. Isso significa que neste exercício 
estamos verificando mais o efeito do pagamento da outorga sobre o próprio 

 
35 O resultado também é observado no modelo diffs-in-diffs com o grupo de controle definido pelo CAM. 
Porém, ressaltamos que neste caso trata-se apenas de uma variável de controle da regressão, uma vez que 
o grupo de tratamento desta estratégia não foi definido para capturar o efeito da outorga onerosa. 
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empreendimento do que sobre a localidade em si, como era o caso das regressões em 
que usamos o preço médio num raio de 500m como variável dependente. Assim, os 
efeitos dos aumentos hipotéticos do pagamento da outorga onerosa parecem mais fortes 
sobre o preço do solo (ou da região, do local) do que das unidades em si, o que nos leva 
a crer que os efeitos de repasse direto dos preços são menores do que os efeitos 
regionais locais de uma redução relativa da oferta de imóveis com o passar do tempo 
causados pela elevação potencial da outorga onerosa a ser paga localmente. 
 
Coeficientes da variação da CAM (2004-2016) das regressões semi-paramétricas 
(SEMIP e CPAR) contra o preço médio no raio de 500m e contra os AVMs: O 
coeficiente de correlação da variação do CAM com relação à variação dos preços 
médios nos raios de 500m se mostrou negativa e significante, em média, no resultado da 
regressão SEMIP, em que as coordenadas geográficas alteram a estimativa dos 
interceptos das regressões e atuam como controles. Este resultado também foi 
encontrado nas regressões com a variação direta dos AVMs e sugere que a teoria de que 
relaxamentos nas restrições construtivas tendem a aumentar a oferta local de imóveis 
via incentivos a novas edificações está correta e vem sendo observada na cidade de São 
Paulo. 
 
Tais aumentos de oferta levam a reduções no preço; daí, a expectativa por coeficientes 
negativos. No entanto, ao observarmos a distribuição espacial dos resultados nas 
regressões CPAR, podemos ver que este padrão só se mantém nas regiões periféricas da 
cidade, invertendo-se este sinal nas regiões central e norte (com menor intensidade nas 
regressões com o AVM como variável dependente, em especial na região central onde o 
sinal não se inverte em uma faixa). Novamente, tal inversão de sinal pode significar a 
não inclusão de uma variável explicativa relevante nas regressões, por não-
observabilidade ou não disponibilidade de tal variável, sendo que o coeficiente da 
variável variação do CAM pode estar capturando efeitos espaciais de tais variáveis. No 
entanto, vale observar que nas regiões em que observamos tal inversão de sinal, a 
variação do CAM mostrou padrões concentrados de valores próximos a zero, em 
especial na região central, o que sinaliza que potencialmente tais efeitos possam ser 
minimizados, além de sugerir de fato que potencialmente há variáveis com padrões de 
variação espaciais correlacionadas tanto ao preço quanto ao CAM não inclusas nas 
regressões. 
 
Ainda assim, cabe afirmar que os resultados sugerem que, nos locais de maior variação 
do CAM, ou seja, nas regiões onde mais se flexibilizou a expansão da oferta de 
construção, houve também menor aumento dos preços dos imóveis e das regiões 
analisadas, conforme esperado pela teoria econômica, com exceções e resultados 
invertidos em regiões de menor variação do CAM. 
 
Diferenças em diferenças: O resultado encontrado com o método das diferenças em 
diferenças com os grupos de controle e tratamento definidos a partir das variações do 
CAM (ver metodologia acima) foi de acordo com os resultados encontrados nas 
regressões semi-paramétricas da estratégia de regressões de variações contra variações: 
imóveis que apresentaram as maiores variações positivas do CAM foram os que 
experimentaram em média as menores variações de preço. Ou seja, o coeficiente de 
interesse se mostrou negativo e significante.  
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Tal resultado sugere uma robustez desta evidência e vai no sentido de sugerir uma 
causalidade em que os relaxamentos das restrições construtivas causam reduções 
relativas de preço nos períodos subsequentes, já que o método é construído para esta 
finalidade. Tal resultado, no entanto, só se mostrou significante nas regressões em que a 
variável dependente utilizada foi a variação do preço médio no raio de 500m do entorno 
do imóvel, sugerindo que os efeitos do relaxamento da oferta se dão mais sobre o preço 
da terra (ou do imóvel e seus vizinhos) do que do empreendimento ou da unidade em si 
na qual tal relaxamento ocorreu. A Tabela 7 abaixo resume os resultados para o 
coeficiente de interesse nos quatro modelos estimados. 
 
Tabela 7: Resultados Modelos Diffs in Diffs – Mercado Secundário 
 

Variável Coeficientes 
Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV 

D_CA_ANO 
(CA*dt) 

0.0613% 0.0327% -0.0166% -0.0182% 
(0.0585) (0.2921) (0.0016) (0.0005) 

Nota: p-valor entre parênteses. Elaboração própria. 
 
Coeficientes da variação do gabarito (2004-2016) das regressões semi-paramétricas 
(SEMIP e CPAR) contra o preço médio no raio de 500m e contra os AVMs: O 
coeficiente de correlação da variação do gabarito em relação à variação dos preços 
médios nos raios de 500m se mostrou negativa e significante, em média, no resultado da 
regressão SEMIP, em que as coordenadas geográficas alteram a estimativa dos 
interceptos das regressões e atuam como controles. Em linha com os resultados 
observados para o CAM, este resultado também foi encontrado nas regressões com a 
variação direta dos AVMs e sugere que a teoria de que relaxamentos nas restrições 
construtivas tendem a aumentar a oferta local de imóveis via incentivos a novas 
edificações está correta e vem sendo observada na cidade de São Paulo. Tais aumentos 
de oferta levam a reduções no preço; Daí, a expectativa por coeficientes negativos.  
 
No entanto, assim como no caso do CAM, ao observarmos a distribuição espacial dos 
resultados nas regressões CPAR, podemos ver que este padrão em geral só se mantém 
nas regiões central, norte, sul e leste da cidade, sendo os coeficientes observados nas 
regressões CPAR com sinal invertido (no caso, positivos) para as regiões Oeste, 
Noroeste e Sudoeste da cidade. Vale notar que nas regiões em que o sinal esperado é 
observado, as variações do gabarito foram em geral negativas, sugerindo que em tais 
locais, as reduções de gabarito e subsequente redução da expansão da oferta 
encareceram relativamente os preços dos imóveis locais, enquanto nas regiões a Oeste 
da cidade tal encarecimento ocorreu em detrimento dos efeitos esperados das variações 
de gabarito. 
 
Mercado Primário 
 
Esta seção descreve o resultado dos exercícios estatísticos preliminares feitos a partir da 
base construída com dados da OODC efetiva e de lançamentos residenciais. Assim 
como no exercício para mercado secundário, foi utilizado um modelo de preços 
hedônicos semi-paramétrico. 
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O modelo inclui nove variáveis independentes. Sete delas representam características 
dos imóveis (Xij) 36 e duas delas correspondem às restrições construtivas; são elas: o 
coeficiente de aproveitamento máximo definido por lei (CAm_lei) e a outorga 
efetivamente paga (OODC) 37. Como variável dependente considerou-se o preço do 
metro quadrado de lançamento de cada unidade (P). A variável f(lat,lon) simboliza os 
componentes não paramétricos, capturados pela latitude e pela longitude de cada 
imóvel, além do erro εi. O modelo estimado tem a seguinte especificação: 
 

P = β0 + β1 *CAm_lei + β2 *OODC + βj *Xij + + f(lat,lon)+ εit 
 
A Tabela 8 abaixo apresenta os resultados das regressões para o modelo SEMIP. 
 
 
Tabela 8: Resultados – Mercado Primário 
 

Variável Estimador 
Desvio 
Padrão Valor Z Pr(>|z|) 

AREAUTIL -0,00069 0,00008 -80975736,00 0,00000 
DORMS -0,07627 0,00693 -110083055,00 0,00000 
VAGAS 0,11781 0,00708 166323589,00 0,00000 

QTDSUITES 0,04235 0,00636 66535062,00 0,00000 
IDADE_2016 -0,06542 0,00109 -597785485,00 0,00000 

CAM_lei -0,00510 0,00832 -0,61 0,54000 
UNIDADES 0,00039 0,00008 45885158,00 0,00000 

UNIDADES_ANDAR -0,00486 0,00128 -38015859,00 0,00014 
OODC 0,00013 0,00001 138308001,00 0,00000 

 
Elaboração própria. 
 
A análise dos resultados apresentados acima permite inferir que, com exceção da 
variável de CA máximo, todas as demais variáveis independentes se mostraram 
estatisticamente significantes. Especificamente com relação à OODC, o sinal da 
variável se manteve positivo, em linha com as regressões feitas para o mercado 
secundário. Seu coeficiente estimado indica que à medida que a contrapartida por metro 
quadrado encarece um real, o preço de lançamento sobe 0.13%. Tal resultado, apesar de 
preliminar, corrobora para as conclusões apresentadas nos exercícios de mercado 
secundário. 
 
 

Considerações Finais 
 
Neste estudo produzimos evidências de que alterações nas restrições construtivas 
contribuíram para variações nos preços de imóveis residenciais na cidade de São Paulo. 
Em particular, examinamos os impactos de três instrumentos: coeficiente de 
aproveitamento, altura máxima de edifícios (gabarito) e Outorga Onerosa pelo Direito 
de Construir. Em princípio todos os instrumentos considerados têm o potencial de 
impactar preços dos imóveis. Entretanto, percebe-se que a magnitude dos coeficientes é 

 
36 Considerou-se a área útil, número de vagas, de dormitórios e de suítes de cada unidade. Ademais, 
considerou-se a idade do empreendimento e o seu número total de unidades e de unidades por andar. 
37 O valor da contrapartida está expresso em reais por metro quadrado de área adicional de construção. 
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bem menor para o caso da OODC. De forma complementar e adotando metodologia 
semelhante, também apresentamos novas evidências sobre o impacto dos mesmos 
instrumentos sobre o nível de preços de imóveis novos. 
 
Apesar de reconhecer que existem limitações importantes nos dados disponíveis e 
metodologias adotadas, acreditamos que tais evidências sugerem duas reflexões 
principais para o desenho e a implementação de políticas de regulação da construção em 
solo urbano. Em primeiro lugar, o fato de uma parcela relevante dos terrenos utilizados 
para a construção de edifícios residenciais estarem ocupados por casas aumenta o custo 
de oportunidade da venda para incorporadoras, dificultando que os custos associados à 
regulação sejam absorvidos apenas pelo proprietário do terreno e não sejam repassados 
(pelo menos parcialmente) para os preços para o comprador do apartamento. O que os 
exercícios empíricos sugerem, portanto, é que uma vez que casas são destruídas para dar 
lugar a edifícios, a oferta de novas moradias deixa de ser vertical, passando a ser 
positivamente inclinada. O resultado é capturado pelas correlações entre as variáveis 
que medem as restrições construtivas e os respectivos preços de imóveis. 
 
Em segundo lugar, nossos resultados indicam que o formato e a magnitude das 
restrições à construção podem ter impactos bastante diferenciados nos preços dos 
imóveis. Em particular, medidas que coloquem barreiras diretas nos volumes a serem 
construídos parecem produzir impactos mais significativos sobre os preços. Na direção 
oposta, nossas estimativas sugerem que a implantação da OODC, por não implicar 
limites construtivos diretamente, pôde ser absorvida de forma mais flexível pelo 
mercado, com um impacto muito pequeno sobre os preços. A mensagem que fica é que 
a OODC tem o potencial de ser um instrumento capaz de gerar fontes de recursos para o 
desenvolvimento urbano com impactos relativamente menores quando comparada a 
restrições quantitativas. 
 
As duas implicações delineadas acima estão, entretanto, condicionadas nos contextos 
específicos dos exercícios específicos realizados. Além do escopo territorial, é preciso 
levar em consideração o curto período analisado. Sobretudo, é preciso reconhecer que 
possivelmente os impactos da implementação da OODC levarão mais tempo para ser 
plenamente sentidos nas dinâmicas de preços. Notamos, dessa forma, que os resultados 
ainda são iniciais, mas acreditamos que a robustez do que temos até o momento é 
promissora, dado os conjuntos de testes e especificações realizados até o momento. Em 
particular, as primeiras regressões utilizando dados para o mercado primário e 
considerando os impactos OODCs efetivamente pagas apresentaram resultados 
similares. 
 
Os resultados e reflexões realizados sugerem caminhos para a continuidade dos esforços 
de pesquisa em quatro direções. Primeiramente, existem oportunidades para a melhor 
caracterização dos instrumentos que colocam restrições à construção. Em segundo 
lugar, seria importante refinar a análise empírica explorando eventuais variações 
espaciais dos resultados obtidos. Em terceiro lugar, existem oportunidades para que os 
exercícios empíricos sejam incorporados em arcabouços analíticos que possam melhor 
caracterizar os canais de transmissão entre os diversos instrumentos que regulam o uso 
do solo urbano e as dinâmicas espaço-temporais de preços e quantidades de novas 
moradias. Finalmente, acreditamos existir espaço para estudos comparativos sobre casos 
de cidades diferentes que nos permitam ter maior abrangência das conclusões sobre 
potenciais implicações de políticas públicas. 
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Anexo I – Análise das Restrições Construtivas em Escala Local: Distritos de Vila 
Mariana, Vila Andrade e Consolação 

 
 
Introdução 
 
Nesta seção, descrevemos três distritos selecionados na cidade de São Paulo para 
contextualizar o impacto das restrições construtivas em escala local. Essa 
contextualização apoia o refinamento da análise empírica, explorando eventuais 
variações espaciais dos resultados obtidos. 
 
Os distritos foram selecionados em função das amostras disponíveis e suficientes para 
rodar o modelo de regressão, estruturado para a análise do conjunto da cidade, em um 
recorte territorial menor. Também contribuíram para a seleção a identificação de 
determinadas características de uso e ocupação do solo, que indicam diferenças 
relevantes entre os distritos selecionados. 
 
Figura A1: Zonas geográficas e distritos no município de São Paulo 
 

  
Fonte: Rede Nossa São Paulo, 2021. 
 
O distrito é uma divisão administrativa, cujos limites se definiram historicamente. Está 
em uma escala intermediária, menor que as zonas geográficas e maior que os inúmeros 
bairros. Os três distritos objeto desta seção são: Consolação, lindeiro ao centro 
histórico; Vila Mariana, na zona sul, mas ainda no centro expandido da cidade; e Vila 
Andrade, no vetor sudoeste. 
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Figura A2: Município de São Paulo, distritos selecionados, centro histórico e 
centro expandido 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
A seguir apresentamos os três distritos de modo comparado, incluindo histórico de 
ocupação, zoneamento, densidade, renda, presença de habitação subnormal, mobilidade 
e características do espaço construído, a partir da leitura de dados disponíveis nos 
cadastros do município. Complementa esta seção um anexo ilustrativo com alguns 
empreendimentos selecionados em cada distrito, como exemplos das restrições 
urbanísticas—CA, gabarito e OODC—incidentes em cada caso.  
 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS DISTRITOS SELECIONADOS  
 
Histórico de ocupação 
 
Os três distritos analisados estão no chamado vetor sudoeste, que concentra as áreas 
mais valorizadas da cidade e a produção imobiliária empresarial. Todos, em algum 
momento, foram considerados periferia e hoje estão completamente inseridos no 
mercado formal da cidade.  
 
O distrito da Consolação tem o histórico de ocupação mais antigo: o cemitério, 
inaugurado quando ali ainda era considerada uma área afastada, data de 1858. O distrito 
inclui bairros como Higienópolis e Pacaembu, loteamentos da virada do século XIX 
para o XX e início do século XX, respectivamente.  
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Figura A3: Imagem de satélite distrito da Consolação 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Na Vila Mariana os primeiros prédios em altura foram construídos nas décadas de 1920-
30, quando o distrito ainda era uma localização de chácaras e o matadouro—
equipamento ao redor do qual o bairro teve início—estava sendo desativado. Na 
continuação do espigão da Avenida Paulista, foi uma das localizações beneficiadas pela 
inauguração da primeira linha do metrô de São Paulo, em meados da década de 1970. 
 
Figura A4: Imagem de satélite distrito da Vila Mariana 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Já a Vila Andrade registra uma ocupação mais recente. Embora o loteamento de 
Paraisópolis—que hoje dá lugar à segunda maior favela da cidade—tenha sido lançado 
em 1922, as travessias do Rio Pinheiros que viabilizariam a ocupação da outra margem 
só foram construídas anos depois. O distrito também contém o Panamby, bairro 
planejado de alto padrão na década de 1980.  
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Figura A5: Imagem de satélite distrito da Vila Andrade 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Abrangência territorial e zoneamento 
 
Os três distritos têm tamanhos diferentes, sendo Consolação o menor, com 370 ha, 
seguido por Vila Mariana, com 860 ha e Vila Andrade, com 1030 ha. Mesmo o menor 
deles apresenta padrões morfológicos bastante diferentes, que estão refletidos no 
zoneamento da cidade. 
 
O distrito da Consolação tem grande parte de seu território delimitado como ZER, zona 
estritamente residencial, que coincide com o bairro jardim Pacaembu, de residências 
horizontais e unifamiliares. O trecho no entorno do cemitério é uma zona de alta 
densidade, sem limite de gabarito e com CA máximo 4,0, demarcada em função da 
presença de corredores de ônibus e estações de metrô. Há ainda zonas de centralidade, 
mistas e de ocupação especial, como mostra a figura abaixo. Nota-se que os 
empreendimentos que foram objeto de OODC estão concentrados nas zonas de maior 
densidade (ZEU). 
 
Figura A6: Zoneamento e Empreendimentos que pagaram OODC no Distrito de 
Consolação 
 

 
Fonte: GeoSampa. 
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O distrito da Vila Mariana, pela presença do metrô e de alguns corredores de ônibus, 
também tem boa parte de seu território delimitado como zona de alta densidade. No 
entorno dos eixos há zonas mistas—nas quais o CA máximo é 2,0 e a altura dos 
edifícios está limitada a 8 andares—e algumas poucas zonas de centralidade, também 
com CA 2,0, mas com gabarito de 16 andares. Notam-se ainda dois bolsões residenciais 
de baixa densidade (ZER e ZPR) nos quais não há nenhum empreendimento que tenha 
usado OODC (porque nessas zonas o CA máximo coincide com o CA básico). 
 
Figura A7: Zoneamento e Empreendimentos que pagaram OODC no Distrito de 
Vila Mariana 
 

 
Fonte: GeoSampa. 
 
Já na Vila Andrade, as zonas de alta densidade são exceção. O bairro está demarcado 
predominantemente como zona mista, com zonas de centralidade ao longo de avenidas e 
uma grande ZEIS demarcada sobre Paraisópolis, além de outras menores espalhadas 
pelo território. Destaca-se ainda no distrito uma zona estritamente residencial, parte do 
bairro do Morumbi, lotes grandes, com residências unifamiliares. Nas ZEIS e na ZER 
não há uso de OODC. Nas outras zonas, os processos registrados estão principalmente 
nas zonas mistas (nota-se, porém, que os limites de CA e gabarito foram alterados em 
2014-16, sendo que anteriormente eram mais permissivos). 
 
Figura A8: Zoneamento e Empreendimentos que pagaram OODC no Distrito de 
Vila Andrade 
 

 
Fonte: GeoSampa. 
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Figura A9: Legenda zoneamento São Paulo 
 

 
Fonte. Gestão Urbana, 2016. 
 
 
Densidade 
 
A promoção da cidade compacta tem ganhado espaço como meta da política de 
desenvolvimento urbano contemporâneo, o que implica no aumento da densidade 
urbana, sobretudo em localizações estratégicas, notadamente, ao longo do sistema de 
mobilidade. Nas últimas décadas, o município de São Paulo segue ganhando população 
ainda que em um ritmo menor. A densidade média segue, porém, relativamente baixa: 
de 56,28 hab/ha em 1980 para 74,58 hab/ha em 2010. 
 
A despeito da morfologia bastante distinta, os três distritos analisados apresentam 
densidades próximas e acima da média da cidade (IBGE 2010): 
o Consolação 155 hab/ha 
o Vila Mariana 151 hab/ha 
o Vila Andrade 123 hab/ha (inclui Paraisópolis, maior densidade) 
 
Contudo, a leitura da densidade por setor censitário revela padrões diferentes. Na 
Consolação e Vila Mariana, a densidade é mais homogênea, enquanto na Vila Andrade, 
as ZEIS se destacam com densidades muito altas que se contrapõem ao entorno de baixa 
densidade. 
 
Renda domiciliar 
 
Em 2017, a renda média familiar mensal na cidade de São Paulo era de R$ 4.718 reais 
(Nossa São Paulo, 2021), valor que esconde a grande disparidade de renda dos distritos 
da capital. Enquanto distritos como Pinheiros, localizado no centro expandido e dotado 
de boa infraestrutura e serviços públicos, apresentava renda familiar de quase R$ 10 
mil, distritos como Perus, no extremo norte da cidade, tinham renda domiciliar de 
apenas R$ 2.600. 
 
A renda média familiar mensal revela a quantidade de recursos disponíveis para 
famílias acessarem bens e serviços, independentemente da fonte desses recursos. Por 
considerar todos os tipos de renda (emprego formal, informal, políticas governamentais, 
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renda não declarada etc.), este é um bom indicador de renda, que possibilita entender 
melhor as desigualdades intraurbanas. Dos três distritos selecionados, todos apresentam 
renda acima da média da cidade de São Paulo, ficando entre os 15 distritos de renda 
mais alta, a despeito de Vila Andrade abrigar a segunda maior favela do município.  
o Consolação: R$ 8.035 
o Vila Mariana: R$ 7.905 
o Vila Andrade: R$ 7.070 
 
Presença de assentamentos informais 
 
Os assentamentos informais talvez sejam a forma mais evidente pela qual as 
disparidades socioeconômicas da cidade de São Paulo se revelam. Assentamento 
informais, favelas ou loteamento irregulares, são áreas caracterizadas pela falta de 
infraestrutura (conexão de água, esgoto e/ou coleta de lixo) e pela ocupação ilegais de 
terras. A explosão do número de assentamentos informais, principalmente durante a 
década de 70 em São Paulo, resultou na formação de 372.242 domicílios nessas 
condições (Habitasampa 2017). 
 
Dentre os distritos selecionados, Consolação, talvez por ter o histórico de ocupação 
mais antigo e a localização mais central, não possui assentamentos informais. Vila 
Mariana apresenta apenas 0.1% ou 474 domicílios em favelas. Neste quesito, o distrito 
de Vila Andrade se destaca com cerca de 5% de seus domicílios, mais de 20 mil 
habitações, em assentamentos informais. A maioria dessas unidades estão localizadas na 
favela de Paraisópolis, um território que compartilha o distrito de Vila Andrade com 
bairros de alta renda, como os do Panamby e Morumbi. Apesar da boa localização e de 
obras de urbanização, a favela ainda sofre com falta de rede de esgoto e de energia 
elétrica. 
 
Mobilidade e acessibilidade 
 
A existência de infraestrutura de transporte de qualidade determina o acesso equânime 
às oportunidades, bens e serviços presentes na cidade. Quando se deseja comparar 
diferentes unidades geográficas, um bom indicador de acessibilidade é o percentual de 
pessoas que vivem próximas de infraestruturas de transporte público ou o percentual da 
população que reside em um raio de até um quilometro de estações de transporte de 
massa. Neste quesito, Consolação e Vila Mariana se apresentam como dois dos 
melhores distritos da capital. Localizados muito próximos ao centro da cidade, ponto de 
convergência de diversas linhas de metrô, ambos possuem 65% de seus habitantes 
morando a menos de um quilometro de uma estação de transporte de massa. Em 
contrapartida, o distrito da Vila Andrade, situado fora do centro expandido, apresenta 
apenas 9% da sua população vivendo a menos de um quilometro de uma estação de 
trem, metro ou monotrilho. As estações de transporte mais próximas desse distrito são 
as da linha 5-lilás do metrô e as estações de trem da CPTM, localizadas do outro lado 
do rio Pinheiros. 
 
Espaço construído 
 
Indicadores extraídos da base cadastral do IPTU (imposto predial e territorial urbano, 
TPCL, 2019) trazem informações relevantes para a comparação entre os três distritos.  



79 
 

A densidade construtiva total 38 da Consolação é mais que o dobro da de Vila Andrade. 
Importante notar que construções que não pagam IPTU, como grande parte das 
edificações nas favelas, não integram a base.  
 
Esses dados indicam que apenas 10% dos terrenos de São Paulo são ocupados por 
construções verticais. Os distritos estudados, porém, são mais verticalizados que a 
média municipal, com uma proporção que varia de 31% a 39% dos terrenos ocupados 
por edifícios em altura. Na Consolação e na Vila Andrade, mais de 60% desses são de 
uso residencial, enquanto na Vila Mariana, 49% dos terrenos verticalizados são de uso 
residencial. 
 
Na cidade, 66% da área construída total é destinada a usos residenciais. Os indicadores 
de Consolação e Vila Mariana estão próximos da média municipal, indicando que há 
mistura de usos em seu território. Já a Vila Andrade é predominantemente residencial, 
com 87% da área construída destinada a esses usos. Na cidade, 53% das residências são 
verticalizadas. Nos distritos analisados, essa proporção é bem maior, variando de 85% a 
95%.  
 
 São Paulo Consolação Vila 

Mariana 
Vila 

Andrade 
Densidade construtiva 
área construída/área de 
terreno 

0,85 3,01 2,47 1,33 

Verticalização geral 
% de terrenos com 
construções verticais 

10% 39% 34% 31% 

Verticalização 
residencial - área de 
terreno 
Usos residenciais 
verticais / total usos 
residenciais 

15% 66% 49% 62% 

Uso misto  
Área construída 
residencial/outros usos 

66% 63% 71% 87% 

Verticalização 
residencial - área 
construída 
Usos residenciais 
verticais / total usos 
residenciais 

53% 95% 85% 92% 

  
 
 
 

 
38 Esse indicador não coincide com o CA, já que o IPTU considera toda área construída no lote e o CA 
estabelecido pelo zoneamento considera apenas as chamadas áreas computáveis, excluindo áreas técnicas, 
garagens, varandas, entre outros. 
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Lançamentos 
 
A tabela abaixo apresenta informações de 18 empreendimentos selecionados, seis em 
cada distrito. As primeiras colunas trazem informações gerais: data de lançamento, área 
útil do apartamento, tipologia (número de dormitórios, banheiros e vagas de garagem), 
preço e VGV (a soma do valor de venda de todas as unidades). As colunas seguintes 
trazem informações das restrições urbanísticas analisadas neste estudo: CA, gabarito e 
OODC.  
 
Nota-se que com duas exceções—uma em que o CA superou o máximo 39 e outra em 
que foi menor—o CA de todos os projetos coincide com o CA máximo permitido para a 
zona. Em relação aos gabaritos, apesar da maioria dos empreendimentos se localizar em 
zonas sem restrição, as alturas variam bastante: de 5 a 26 andares. Também a OODC 
varia como proporção do VGV dos empreendimentos, representando de 0% a 9%. 
 
Figura A10: Características de lançamentos residenciais selecionados 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de GeoImóvel, 2021 e PMSP, 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 Em empreendimentos habitacionais de mercado popular (EHMP) e de interesse social (EHIS), a 
legislação permite a ampliação do CA máximo em 25% e 50%, respectivamente. 
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Figura A11: Localização e Ilustrações de dos empreendimentos comparados no 
distrito de Consolação 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de GeoImóvel, 2021 e Arquiplan, JJmarques, You.inc., Idea Zarvos! e 
aamincoporadora. 
 
Figura A12: Localização e Ilustrações dos empreendimentos comparados no 
distrito de Vila Mariana 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de GeoImóvel, 2021 e Cyrela, EZTec, Fraiha,You.inc. 
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Figura A13: Localização e Ilustrações dos empreendimentos comparados no 
distrito de Vila Andrade 
 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de GeoImóvel, 2021 e HausBau, Kallas, Plano e Plano, Tecnisa, Tegra. 
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Anexo II – Elaboração da Base de Dados 
 
Para enriquecimento da base de dados com as informações a respeito da legislação 
urbanística, foram feitos os procedimentos a seguir: 
 
• Identificação da zona e parâmetros de CAm, CAb e gabarito 
A zona referente a cada observação da base de dados foi identificada a partir da 
unificação (Join) das camadas (shapefile) de observações e zonas de cada legislação. É 
importante notar que se uma observação não caísse dentro de uma zona específica, foi 
escolhida a zona mais próxima a ela. A partir das zonas foi possível trazer os 
parâmetros de CA Básico e CA Máximo, bem como o gabarito, para cada uma das 
observações da base. 
 
• Fator de Planejamento (Fp) 
Para a identificação do Fp de cada observação, o procedimento diferiu para cada marca 
regulatório. No caso da legislação anterior, o Fp varia conforme o distrito de cada 
imóvel. Sendo assim, foi feita a unificação (Join) das camadas (shapefile) de 
observações e distritos do município. No caso da legislação atual, o Fp difere segundo a 
Macrozona de cada imóvel. Por isso, foi feita a unificação (Join) das camadas 
(shapefile) de observações e Macrozonas da legislação. 
 
• Valor de referência para cálculo da OODC  
A identificação do valor de referência para fins de cálculo da OODC difere conforme o 
marco regulatório. Os valores de referência para fins de cálculo da OODC no âmbito do 
PDE 2002/ LPUOS 2004 provem dos valores de m² de terreno da base de IPTU 40. No 
caso da legislação vigente, o referido valor de referência são os valores de metro 
quadrado presentes no Cadastro de valor de Outorga Onerosa (Quadro 14 anexo ao PDE 
2014), encontrados a partir do SQL_Codlog de cada imóvel. 
 
Para fins de estimativa da OODC hipotética, utilizou-se as fórmulas da contrapartida 
previstas no marco legal anterior e vigente; são elas: 
 
 LPUOS 2004: C = Vv / CA básico x Fp x Fs x (CAm- CAb)   
 
 PDE 2014: C = CAb/ CAm x Vq14 x Fp x Fs x (CAm - CAb)  
 
Conforme evidenciam as fórmulas acima, o cálculo da OODC hipotética envolve, no 
âmbito do marco regulatório anterior, encontrar valores de terreno correspondentes na 
base de dados do IPTU. Contudo, a base do IPTU é restrita ao período de 1996 a 2019. 
Sendo assim, para grande parte da base de dados original não foi possível identificar os 
valores de terreno, uma vez que o ano de construção dos empreendimentos precede 
1996. Adicionalmente, não foi possível identificar os valores referenciais para cálculo 
da OODC para 82.951 observações (lat longs únicas), as quais não possuem o ano de 
construção informado. Por fim, por imprecisões da base do IPTU, não foi possível 
definir o valor venal de referência para 16.674 pontos. 
 

 
40 A partir do ano de construção de cada observação, proveniente da base de listings, identificou-se o valor 
venal de cada ano na base do IPTU. É importante notar que o ano de lançamento do empreendimento foi 
considerado como proxy do período que cada observação pagou a OODC. 
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No âmbito do marco regulatório atual, não houve grandes entraves à correspondência as 
das observações da base de dados aos valores de terreno para fins de cálculo da OODC. 
Para apenas 8.417 observações (lat longs únicas) não foi possível encontrar os valores 
de referência para fins de cálculo da OODC provenientes do Quadro 14 do PDE. 



 
 

Anexo III – Variáveis Independentes: Mercado Secundário 
 

• Variáveis independentes incluídas nos modelos 1 e 3 
 

 NOME DA VARIÁVEL 
AREAUTIL 
DORMS 
VAGAS 
QTDSUITES 
areadorms 
areavagas 
dormsuites 
dormvagas 
DIST_METRO 
DIST_FAVELA 
DIST_SHOPPING 
DIST_PARQUE 
IDADE_2016 
Armario_Embutido 
reformado_total 
despensa 
jardim 
esquina 
sala_jantar 
Area_de_Servico 
ar_condicionado 
churrasqueira 
closet 
copa 
Deposito_Privativo_no_Subsolo 
lavanderia 
Piscina 
Playground 
Quadra_Poliesportiva 
squash 
Quadra_de_Tenis 
Sala_de_Ginastica 
Salao_de_Festas 
Salao_de_Jogos 
Sauna 
Seguranca_Interna 
solarium 
varanda 
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d_empregada 
mobiliado 
bosque 
mezanino 
estacionamento_rotativo 
PRECOCONDOMINIO 
d_duplex 
d_cobert 
d_cobertdup 
d_flat 
d_kit 
d_loftdup 
d_triplex 
d_coberttrip 
d_loft 
var_CAM_1916 
var_gab_1604 
var_OUT_1604 
201603_VENDA_FULL_AVM_MPOND 

 
• Variáveis independentes incluídas nos modelos 2 e 4 
 

NOME DA VARIÁVEL 
AREAUTIL 
DORMS 
VAGAS 
QTDSUITES 
areadorms 
areavagas 
dormsuites 
dormvagas 
DIST_METRO 
DIST_FAVELA 
DIST_SHOPPING 
DIST_PARQUE 
IDADE_2016 
Armario_Embutido 
reformado_total 
despensa 
jardim 
esquina 
sala_jantar 
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Area_de_Servico 
ar_condicionado 
churrasqueira 
closet 
copa 
Deposito_Privativo_no_Subsolo 
lavanderia 
Piscina 
Playground 
Quadra_Poliesportiva 
squash 
Quadra_de_Tenis 
Sala_de_Ginastica 
Salao_de_Festas 
Salao_de_Jogos 
Sauna 
Seguranca_Interna 
solarium 
varanda 
d_empregada 
mobiliado 
bosque 
mezanino 
estacionamento_rotativo 
PRECOCONDOMINIO 
d_duplex 
d_cobert 
d_cobertdup 
d_flat 
d_kit 
d_loftdup 
d_triplex 
d_coberttrip 
d_loft 
var_CAM_1916 
var_gab_1604 
var_OUT_1604 
201603_VENDA_FULL_AVM_MPOND 
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Anexo IV – Regressões Completas: Mercado Secundário 
 

MODELO – I  

VARIÁVEL ESTIMADOR 
Erro 

Padrão Z valor Pr(>|z|) 
AREAUTIL 0,00 0,00 4975104473,00 0,00 
DORMS 0,01 0,00 921382653,00 0,00 
VAGAS 0,01 0,00 708861161,00 0,00 
QTDSUITES 0,00 0,00 175658501,00 0,08 
areadorms 0,00 0,00 -2002965494,00 0,00 
areavagas 0,00 0,00 -2588853975,00 0,00 
dormsuites 0,00 0,00 -0,05 0,96 
dormvagas 0,00 0,00 299255690,00 0,00 
DIST_METRO 0,00 0,00 -1460360068,00 0,00 
DIST_FAVELA 0,01 0,00 1893451851,00 0,00 
DIST_SHOPPING 0,00 0,00 813660459,00 0,00 
DIST_PARQUE 0,00 0,00 -624833474,00 0,00 
IDADE_2016 0,00 0,00 -843452063,00 0,00 
d_duplex -0,03 0,00 -1352321002,00 0,00 
d_cobert 0,01 0,00 963849697,00 0,00 
d_cobertdup 0,01 0,00 1125215269,00 0,00 
d_flat -0,01 0,00 -360321900,00 0,00 
d_kit 0,01 0,00 489162990,00 0,00 
d_loftdup 0,08 0,00 1659429839,00 0,00 
d_triplex 0,11 0,01 2069541377,00 0,00 
d_coberttrip -0,03 0,00 -832590570,00 0,00 
d_loft -0,02 0,00 -1250037387,00 0,00 
var_CAM_1916 0,00 0,00 -1065739403,00 0,00 
var_gab_1604 0,00 0,00 -1307609001,00 0,00 
var_OUT_1604 0,00 0,00 276516623,00 0,01 
201603_VENDA_FULL_AVM 0,00 0,00 -3082782053,00 0,00 
soma_potencial_500m 0,00 0,00 646500218,00 0,00 
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MODELO – II  

VARIÁVEL ESTIMADOR 
Erro 

Padrão Z valor Pr(>|z|) 
AREAUTIL 0,00 0,00 502173896,00 0,00 
DORMS 0,01 0,00 88080405,00 0,00 
VAGAS 0,01 0,00 68825062,00 0,00 
QTDSUITES 0,00 0,00 28225845,00 0,00 
areadorms 0,00 0,00 -200363699,00 0,00 
areavagas 0,00 0,00 -258985761,00 0,00 
dormsuites 0,00 0,00 -0,74 0,46 
dormvagas 0,00 0,00 34441444,00 0,00 
DIST_METRO 0,00 0,00 -149138134,00 0,00 
DIST_FAVELA 0,01 0,00 204570455,00 0,00 
DIST_SHOPPING 0,00 0,00 76064821,00 0,00 
DIST_PARQUE 0,00 0,00 -61636072,00 0,00 
IDADE_2016 0,00 0,00 -112414084,00 0,00 
Armario_Embutido 0,00 0,00 -30003800,00 0,00 
reformado_total 0,01 0,00 90127515,00 0,00 
despensa 0,00 0,00 -36212261,00 0,00 
jardim 0,00 0,00 -31284380,00 0,00 
esquina -0,01 0,00 -47514862,00 0,00 
sala_jantar 0,01 0,00 147399378,00 0,00 
Area_de_Servico -0,01 0,00 -296241259,00 0,00 
ar_condicionado 0,00 0,00 77226166,00 0,00 
churrasqueira 0,00 0,00 -77765269,00 0,00 
closet 0,00 0,00 -33790428,00 0,00 
copa 0,00 0,00 14761506,00 0,14 
Deposito_Privativo_Subsolo 0,00 0,00 -0,75 0,45 
lavanderia 0,00 0,00 -22945945,00 0,02 
Piscina 0,00 0,00 65523026,00 0,00 
Playground 0,00 0,00 39647139,00 0,00 
Quadra_Poliesportiva 0,01 0,00 138232998,00 0,00 
squash 0,00 0,00 33880563,00 0,00 
Quadra_de_Tenis -0,01 0,00 -123961839,00 0,00 
Sala_de_Ginastica -0,02 0,00 -476700121,00 0,00 
Salao_de_Festas 0,00 0,00 14922236,00 0,14 
Salao_de_Jogos 0,00 0,00 109792859,00 0,00 
Sauna 0,00 0,00 -10265117,00 0,30 
Seguranca_Interna 0,00 0,00 50612356,00 0,00 
solarium 0,00 0,00 -0,38 0,70 
varanda 0,01 0,00 167388122,00 0,00 
d_empregada -0,01 0,00 -230001126,00 0,00 
mobiliado 0,00 0,00 -31664235,00 0,00 
bosque 0,04 0,00 466024666,00 0,00 
mezanino -0,02 0,00 -71005238,00 0,00 
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estacionamento_rotativo 0,01 0,00 21641672,00 0,03 
PRECOCONDOMINIO 0,00 0,00 28710214,00 0,00 
d_duplex -0,02 0,00 -121671567,00 0,00 
d_cobert 0,01 0,00 91359571,00 0,00 
d_cobertdup 0,01 0,00 129260138,00 0,00 
d_flat -0,03 0,00 -69032867,00 0,00 
d_kit 0,01 0,00 56738992,00 0,00 
d_loftdup 0,08 0,00 176686138,00 0,00 
d_triplex 0,12 0,01 218735141,00 0,00 
d_coberttrip -0,03 0,00 -90253791,00 0,00 
d_loft -0,01 0,00 -110914831,00 0,00 
var_CAM_1916 0,00 0,00 -114394382,00 0,00 
var_gab_1604 0,00 0,00 -129975555,00 0,00 
var_OUT_1604 0,00 0,00 53062952,00 0,00 
201603_VENDA_FULL_AVM 0,00 0,00 56441378,00 0,00 
soma_potencial_500m 0,00 0,00 -333498745,00 0,00 
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MODELO – III  

VARIÁVEL ESTIMADOR 
Erro 

Padrão Z valor Pr(>|z|) 
AREAUTIL 0,00 0,00 -182361634,00 0,07 
DORMS 0,00 0,00 -1229280797,00 0,00 
VAGAS 0,00 0,00 1295756210,00 0,00 
QTDSUITES 0,00 0,00 511610564,00 0,00 
areadorms 0,00 0,00 1004892196,00 0,00 
areavagas 0,00 0,00 -2774111277,00 0,00 
dormsuites 0,00 0,00 -261627053,00 0,01 
dormvagas 0,00 0,00 -137079407,00 0,17 
DIST_METRO 0,00 0,00 -0,03 0,98 
DIST_FAVELA 0,00 0,00 9173180039,00 0,00 
DIST_SHOPPING 0,00 0,00 -2267230152,00 0,00 
DIST_PARQUE 0,00 0,00 -839777993,00 0,00 
IDADE_2016 0,00 0,00 1306427397,00 0,00 
d_duplex 0,00 0,00 518415330,00 0,00 
d_cobert 0,00 0,00 403329638,00 0,00 
d_cobertdup 0,00 0,00 412583699,00 0,00 
d_flat 0,00 0,00 135505851,00 0,18 
d_kit 0,00 0,00 -171828839,00 0,09 
d_loftdup 0,00 0,00 189114562,00 0,06 
d_triplex 0,01 0,00 866687688,00 0,00 
d_coberttrip 0,00 0,00 618258115,00 0,00 
d_loft 0,00 0,00 1244621770,00 0,00 
var_CAM_1916 0,00 0,00 -3968112550,00 0,00 
var_gab_1604 0,00 0,00 -2569828528,00 0,00 
var_OUT_1604 0,00 0,00 6164626069,00 0,00 
201603_VENDA_FULL_AVM 0,00 0,00 411788000,00 0,00 
soma_potencial_500m 0,00 0,00 2847146104,00 0,00 
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MODELO – IV  

VARIÁVEL ESTIMADOR 
Erro 

Padrão Z valor Pr(>|z|) 
AREAUTIL 0,00 0,00 -0,38 0,70 
DORMS 0,00 0,00 -997575841,00 0,00 
VAGAS 0,00 0,00 1304299960,00 0,00 
QTDSUITES 0,00 0,00 356507006,00 0,00 
areadorms 0,00 0,00 852049291,00 0,00 
areavagas 0,00 0,00 -2679109725,00 0,00 
dormsuites 0,00 0,00 -112233486,00 0,26 
dormvagas 0,00 0,00 -186814417,00 0,06 
DIST_METRO 0,00 0,00 0,38 0,70 
DIST_FAVELA 0,00 0,00 9093307600,00 0,00 
DIST_SHOPPING 0,00 0,00 -2259624413,00 0,00 
DIST_PARQUE 0,00 0,00 -800683750,00 0,00 
IDADE_2016 0,00 0,00 1271675953,00 0,00 
Armario_Embutido 0,00 0,00 388381157,00 0,00 
reformado_total 0,00 0,00 -122986285,00 0,22 
despensa 0,00 0,00 -305350518,00 0,00 
jardim 0,00 0,00 856006035,00 0,00 
esquina 0,00 0,00 -0,73 0,47 
sala_jantar 0,00 0,00 -514729444,00 0,00 
Area_de_Servico 0,00 0,00 -514439967,00 0,00 
ar_condicionado 0,00 0,00 409672138,00 0,00 
churrasqueira 0,00 0,00 -1302533660,00 0,00 
closet 0,00 0,00 -604644581,00 0,00 
copa 0,00 0,00 117147671,00 0,24 
Deposito_Privativo_Subsolo 0,00 0,00 -0,58 0,56 
lavanderia 0,00 0,00 -0,04 0,97 
Piscina 0,00 0,00 1099565371,00 0,00 
Playground 0,00 0,00 -407558947,00 0,00 
Quadra_Poliesportiva 0,00 0,00 -760676175,00 0,00 
squash 0,00 0,00 -1125775640,00 0,00 
Quadra_de_Tenis 0,00 0,00 0,71 0,48 
Sala_de_Ginastica 0,00 0,00 -603795533,00 0,00 
Salao_de_Festas 0,00 0,00 405526997,00 0,00 
Salao_de_Jogos 0,00 0,00 223765192,00 0,03 
Sauna 0,00 0,00 489612969,00 0,00 
Seguranca_Interna 0,00 0,00 311896961,00 0,00 
solarium 0,00 0,00 303272609,00 0,00 
varanda 0,00 0,00 126833086,00 0,20 
d_empregada 0,00 0,00 188153249,00 0,06 
mobiliado 0,00 0,00 277385113,00 0,01 
bosque 0,00 0,00 478355599,00 0,00 
mezanino 0,00 0,00 -0,92 0,36 
estacionamento_rotativo 0,00 0,00 0,45 0,65 
PRECOCONDOMINIO 0,00 0,00 -214217361,00 0,03 
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d_duplex 0,00 0,00 431822408,00 0,00 
d_cobert 0,00 0,00 348765145,00 0,00 
d_cobertdup 0,00 0,00 407082158,00 0,00 
d_flat 0,00 0,00 0,25 0,80 
d_kit 0,00 0,00 -209540499,00 0,04 
d_loftdup 0,00 0,00 150473435,00 0,13 
d_triplex 0,01 0,00 870198329,00 0,00 
d_coberttrip 0,00 0,00 650809569,00 0,00 
d_loft 0,00 0,00 1125372279,00 0,00 
var_CAM_1916 0,00 0,00 -3902659272,00 0,00 
var_gab_1604 0,00 0,00 -2595762475,00 0,00 
var_OUT_1604 0,00 0,00 5991366297,00 0,00 
201603_VENDA_FULL_AVM 0,00 0,00 421022780,00 0,00 
soma_potencial_500m 0,00 0,00 2741753816,00 0,00 
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Anexo V – Regressões Completas – Diferenças em Diferenças 
 

 

Variável Estimador Desvio Padrão Valor Z Pr(>|z|)
AREAUTIL 0.0019017 0.0000258 73.7875912 0.0000000
DORMS 0.0152832 0.0006637 23.0276718 0.0000000
VAGAS 0.0240792 0.0011611 20.7389122 0.0000000
QTDSUITES 0.0036558 0.0009466 3.8621463 0.0001124
areadorms -0.0002855 0.0000082 -34.8739161 0.0000000
areavagas -0.0000624 0.0000045 -13.7287685 0.0000000
dormsuites -0.0011909 0.0003456 -3.4459199 0.0005691
dormvagas -0.0024926 0.0004538 -5.4924984 0.0000000
IDADE_2016 -0.0001054 0.0000020 -51.9412606 0.0000000
d_duplex -0.0349224 0.0015276 -22.8606674 0.0000000
d_cobert 0.0416962 0.0009044 46.1045119 0.0000000
d_cobertdup 0.0173936 0.0012684 13.7125286 0.0000000
d_flat -0.0511900 0.0033686 -15.1963661 0.0000000
d_kit -0.0175594 0.0025070 -7.0042021 0.0000000
d_loftdup 0.1034036 0.0028145 36.7391725 0.0000000
d_triplex -0.0150357 0.0158742 -0.9471813 0.3435464
d_coberttrip -0.0041227 0.0033050 -1.2474068 0.2122484
d_loft -0.0091225 0.0009909 -9.2061069 0.0000000
var_gab_1604 0.0011890 0.0002070 5.7435667 0.0000000
var_OUT_1604 -0.0000033 0.0000002 -13.8528303 0.0000000
201603_VENDA_FULL_AVM_MPOND 0.0000000 0.0000000 -44.2610476 0.0000000
soma_potencial_construtivo_500m_num 0.0000000 0.0000000 -4.1608532 0.0000317
D_CA_CONT -0.0066584 0.0003075 -21.6518593 0.0000000
D_ANO -0.0040990 0.0004537 -9.0352841 0.0000000
D_CA_ANO_CONT 0.0006133 0.0003242 1.8917788 0.0585205

MODELO I
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Variável Estimador Desvio Padrão Valor Z Pr(>|z|)
AREAUTIL 0.0018543 0.0000252 73.4610394 0.0000000
DORMS 0.0152337 0.0006430 23.6916664 0.0000000
VAGAS 0.0229409 0.0011160 20.5560843 0.0000000
QTDSUITES 0.0010582 0.0009154 1.1559273 0.2477109
areadorms -0.0002757 0.0000079 -34.7650898 0.0000000
areavagas -0.0000852 0.0000044 -19.2597167 0.0000000
dormsuites -0.0002942 0.0003335 -0.8821431 0.3776994
dormvagas -0.0020376 0.0004365 -4.6680568 0.0000030
IDADE_2016 -0.0001207 0.0000020 -59.2118011 0.0000000
Armario_Embutido 0.0028273 0.0003792 7.4560367 0.0000000
reformado_total 0.0052492 0.0005893 8.9081499 0.0000000
despensa -0.0076514 0.0006255 -12.2325067 0.0000000
jardim 0.0031294 0.0004219 7.4173739 0.0000000
esquina -0.0041592 0.0011805 -3.5232969 0.0004262
sala_jantar 0.0055387 0.0003797 14.5881632 0.0000000
Area_de_Servico -0.0094299 0.0003351 -28.1428356 0.0000000
ar_condicionado 0.0088907 0.0004975 17.8691543 0.0000000
churrasqueira -0.0013442 0.0003468 -3.8755286 0.0001064
closet -0.0025646 0.0006875 -3.7302836 0.0001913
copa 0.0012575 0.0005243 2.3984360 0.0164653
Deposito_Privativo_no_Subsolo -0.0125456 0.0007454 -16.8302233 0.0000000
lavanderia -0.0110982 0.0007412 -14.9728283 0.0000000
Piscina 0.0057278 0.0003587 15.9704236 0.0000000
Playground -0.0076272 0.0004296 -17.7521716 0.0000000
Quadra_Poliesportiva 0.0068689 0.0003864 17.7775355 0.0000000
squash -0.0084711 0.0014215 -5.9592207 0.0000000
Quadra_de_Tenis 0.0022524 0.0009788 2.3011237 0.0213846
Sala_de_Ginastica -0.0183989 0.0003793 -48.5114916 0.0000000
Salao_de_Festas 0.0041492 0.0004565 9.0880792 0.0000000
Salao_de_Jogos 0.0049914 0.0003914 12.7539336 0.0000000
Sauna 0.0009037 0.0003528 2.5616306 0.0104182
Seguranca_Interna -0.0068287 0.0006725 -10.1547351 0.0000000
solarium 0.0069866 0.0008684 8.0452227 0.0000000
varanda 0.0010344 0.0003568 2.8987261 0.0037468
d_empregada -0.0195269 0.0004914 -39.7391596 0.0000000
mobiliado -0.0033140 0.0004791 -6.9173265 0.0000000
bosque 0.0460341 0.0006628 69.4586092 0.0000000
mezanino -0.0227628 0.0024396 -9.3306575 0.0000000
estacionamento_rotativo 0.0597693 0.0018525 32.2638921 0.0000000
PRECOCONDOMINIO 0.0000220 0.0000005 43.5266005 0.0000000
d_duplex -0.0329848 0.0014743 -22.3728986 0.0000000
d_cobert 0.0381492 0.0008756 43.5706384 0.0000000
d_cobertdup 0.0174862 0.0012234 14.2934975 0.0000000
d_flat -0.0737216 0.0032403 -22.7511624 0.0000000
d_kit -0.0137909 0.0023999 -5.7465404 0.0000000
d_loftdup 0.1148889 0.0027083 42.4202848 0.0000000
d_triplex -0.0103710 0.0151674 -0.6837734 0.4941182
d_coberttrip -0.0155733 0.0031700 -4.9127184 0.0000009
d_loft -0.0057237 0.0009558 -5.9886346 0.0000000
var_gab_1604 0.0008760 0.0001982 4.4186816 0.0000099
var_OUT_1604 -0.0000021 0.0000002 -9.1032339 0.0000000
soma_potencial_construtivo_500m_num 0.0000000 0.0000000 -0.9062961 0.3647791
201603_VENDA_FULL_AVM_MPOND 0.0000000 0.0000000 -59.3601273 0.0000000
D_CA_CONT -0.0069965 0.0002945 -23.7584938 0.0000000
D_ANO -0.0134060 0.0004488 -29.8729722 0.0000000
D_CA_ANO_CONT 0.0003270 0.0003104 1.0534666 0.2921272

MODELO II
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Variável Estimador Desvio Padrão Valor Z Pr(>|z|)
AREAUTIL 0.0000231 0.0000042 5.5291267 0.0000000
DORMS -0.0031020 0.0001076 -28.8168331 0.0000000
VAGAS 0.0010005 0.0001883 5.3127701 0.0000001
QTDSUITES 0.0007497 0.0001535 4.8834353 0.0000010
areadorms 0.0000043 0.0000013 3.2078914 0.0013371
areavagas -0.0000341 0.0000007 -46.2197017 0.0000000
dormsuites -0.0004047 0.0000561 -7.2192641 0.0000000
dormvagas 0.0012991 0.0000736 17.6493929 0.0000000
IDADE_2016 0.0000098 0.0000003 29.8334850 0.0000000
d_duplex 0.0029573 0.0002478 11.9357330 0.0000000
d_cobert 0.0011416 0.0001467 7.7825468 0.0000000
d_cobertdup -0.0006307 0.0002057 -3.0655678 0.0021726
d_flat 0.0017433 0.0005464 3.1906997 0.0014193
d_kit -0.0021652 0.0004066 -5.3248911 0.0000001
d_loftdup 0.0022374 0.0004565 4.9012981 0.0000010
d_triplex 0.0013186 0.0025747 0.5121463 0.6085486
d_coberttrip 0.0122410 0.0005361 22.8354122 0.0000000
d_loft 0.0024664 0.0001607 15.3457322 0.0000000
var_gab_1604 -0.0015306 0.0000336 -45.5865752 0.0000000
var_OUT_1604 0.0000030 0.0000000 77.2337599 0.0000000
soma_potencial_construtivo_500m_num 0.0000000 0.0000000 27.4471729 0.0000000
201603_VENDA_FULL_AVM_MPOND 0.0000000 0.0000000 64.7222374 0.0000000
D_CA_CONT -0.0011048 0.0000499 -22.1509854 0.0000000
D_ANO -0.0002636 0.0000736 -3.5825475 0.0003403
D_CA_ANO_CONT -0.0001663 0.0000526 -3.1636577 0.0015580

MODELO III
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Variável Estimador Desvio Padrão Valor Z Pr(>|z|)
AREAUTIL 0.0000227 0.0000043 5.3195396 0.0000001
DORMS -0.0026258 0.0001085 -24.2007573 0.0000000
VAGAS 0.0007112 0.0001883 3.7765999 0.0001590
QTDSUITES 0.0004906 0.0001545 3.1758930 0.0014938
areadorms 0.0000008 0.0000013 0.6144257 0.5389340
areavagas -0.0000336 0.0000007 -44.9692223 0.0000000
dormsuites -0.0003292 0.0000563 -5.8495396 0.0000000
dormvagas 0.0012974 0.0000737 17.6146033 0.0000000
IDADE_2016 0.0000096 0.0000003 27.8406640 0.0000000
Armario_Embutido 0.0001594 0.0000640 2.4913894 0.0127245
reformado_total 0.0001316 0.0000994 1.3233715 0.1857119
despensa -0.0000113 0.0001055 -0.1072187 0.9146155
jardim 0.0008173 0.0000712 11.4794245 0.0000000
esquina -0.0028586 0.0001992 -14.3501489 0.0000000
sala_jantar 0.0000337 0.0000641 0.5256352 0.5991417
Area_de_Servico -0.0004907 0.0000565 -8.6790558 0.0000000
ar_condicionado 0.0001358 0.0000840 1.6169672 0.1058854
churrasqueira -0.0010124 0.0000585 -17.2980153 0.0000000
closet -0.0002937 0.0001160 -2.5314720 0.0113585
copa 0.0000982 0.0000885 1.1099999 0.2669991
Deposito_Privativo_no_Subsolo 0.0010227 0.0001258 8.1302744 0.0000000
lavanderia 0.0003965 0.0001251 3.1699436 0.0015247
Piscina 0.0009071 0.0000605 14.9889269 0.0000000
Playground -0.0012982 0.0000725 -17.9053704 0.0000000
Quadra_Poliesportiva -0.0002743 0.0000652 -4.2071483 0.0000259
squash -0.0006772 0.0002399 -2.8233377 0.0047526
Quadra_de_Tenis 0.0013078 0.0001652 7.9176987 0.0000000
Sala_de_Ginastica -0.0004221 0.0000640 -6.5950128 0.0000000
Salao_de_Festas 0.0000746 0.0000770 0.9684018 0.3328437
Salao_de_Jogos -0.0000196 0.0000660 -0.2970528 0.7664262
Sauna 0.0010672 0.0000595 17.9271534 0.0000000
Seguranca_Interna 0.0005717 0.0001135 5.0378488 0.0000005
solarium 0.0018852 0.0001465 12.8646973 0.0000000
varanda -0.0003488 0.0000602 -5.7921694 0.0000000
d_empregada 0.0001629 0.0000829 1.9651515 0.0493967
mobiliado 0.0001226 0.0000808 1.5170298 0.1292592
bosque 0.0003214 0.0001118 2.8742641 0.0040497
mezanino -0.0000089 0.0004117 -0.0217380 0.9826570
estacionamento_rotativo -0.0011676 0.0003126 -3.7350798 0.0001877
PRECOCONDOMINIO 0.0000012 0.0000001 14.6116092 0.0000000
d_duplex 0.0020664 0.0002488 8.3059341 0.0000000
d_cobert 0.0012301 0.0001477 8.3256756 0.0000000
d_cobertdup -0.0004742 0.0002064 -2.2971896 0.0216080
d_flat 0.0005258 0.0005468 0.9616668 0.3362170
d_kit -0.0022057 0.0004050 -5.4467740 0.0000001
d_loftdup 0.0019902 0.0004570 4.3546814 0.0000133
d_triplex 0.0017199 0.0025594 0.6719775 0.5015980
d_coberttrip 0.0116499 0.0005349 21.7788112 0.0000000
d_loft 0.0025123 0.0001613 15.5772877 0.0000000
var_gab_1604 -0.0015224 0.0000335 -45.5086052 0.0000000
var_OUT_1604 0.0000029 0.0000000 74.5658194 0.0000000
soma_potencial_construtivo_500m_num 0.0000000 0.0000000 27.7419681 0.0000000
201603_VENDA_FULL_AVM_MPOND 0.0000000 0.0000000 61.2803174 0.0000000
D_CA_CONT -0.0011227 0.0000497 -22.5939318 0.0000000
D_ANO -0.0006507 0.0000757 -8.5922063 0.0000000
D_CA_ANO_CONT -0.0001823 0.0000524 -3.4807942 0.0004999

MODELO IV
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Anexo VI – Estatísticas Descritivas: OODC efetiva por Distrito 

DISTRITO MÍNIMO MÉDIA MEDIANA MÁXIMO DESVIO 
PADRÃO 

OBS NO 
DISTRITO 

AGUA RASA 
                     

48  
                  

136  
                  

111  
              

1.116  
                  

123  
                  

101  

ALTO DE PINHEIROS 
                     

16  
              

1.229  
              

1.037  
              

2.909  
                  

830  
                     

70  

ANHANGUERA 
                  

225  
                  

225  
                  

225  
                  

225  
                      
-    

                     
27  

ARICANDUVA 
                     

16  
                  

103  
                  

114  
                  

162  
                     

47  
                     

35  

ARTUR ALVIM 
                     

31  
                     

62  
                     

62  
                     

98  
                     

15  
                     

11  

BARRA FUNDA 
                  

166  
                  

472  
                  

485  
                  

706  
                  

131  
                     

23  

BELA VISTA 
                  

135  
                  

736  
                  

622  
              

1.601  
                  

391  
                     

80  

BELÉM 
                       

8  
                  

325  
                  

177  
              

3.272  
                  

659  
                     

44  

BOM RETIRO 
                     

76  
                  

220  
                  

179  
                  

422  
                     

72  
                     

25  

BRASILANDIA 
                     

37  
                     

83  
                  

103  
                  

106  
                     

30  
                       

5  

BUTANTÃ 
                  

124  
                  

327  
                  

311  
                  

549  
                  

129  
                     

49  

CACHOEIRINHA 
                     

34  
                  

126  
                     

86  
                  

493  
                  

135  
                     

19  

CAMBUCI 
                  

176  
                  

602  
                  

756  
                  

756  
                  

266  
                     

15  

Campo BELO 
                  

529  
                  

529  
                  

529  
                  

529  
                      
-    

                       
2  

CAMPO BELO 
                  

188  
                  

787  
                  

668  
              

4.512  
                  

526  
                  

119  

CAMPO GRANDE 
                     

69  
                  

179  
                  

147  
                  

413  
                  

101  
                     

58  

CAMPO LIMPO 
                     

16  
                     

93  
                     

89  
                  

349  
                     

73  
                     

49  

CANGAIBA 
                     

69  
                  

120  
                  

132  
                  

196  
                     

53  
                       

5  

CAPÃO REDONDO 
                     

20  
                     

57  
                     

68  
                  

110  
                     

31  
                       

7  

CARRÃO 
                     

38  
                  

180  
                  

140  
                  

626  
                  

141  
                  

107  

CASA VERDE 
                     

29  
                  

134  
                  

144  
                  

247  
                     

41  
                     

68  

CIDADE ADEMAR 
                     

65  
                  

153  
                  

148  
                  

262  
                     

55  
                     

50  

CIDADE DUTRA 
                     

40  
                     

77  
                     

62  
                  

128  
                     

41  
                       

6  

CIDADE LIDER 
                     

32  
                  

110  
                     

61  
                  

285  
                  

110  
                     

15  

CONSOLAÇÃO 
                  

449  
                  

771  
                  

778  
              

1.668  
                  

211  
                     

85  

CURSINO 
                     

79  
                  

227  
                  

195  
                  

816  
                  

137  
                  

107  
ERMELINO 
MATARAZZO 

                       
4  

                     
42  

                     
24  

                  
297  

                     
67  

                     
20  

FREGUESIA DO Ó 
                     

37  
                  

124  
                  

108  
                  

348  
                     

79  
                     

61  
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GUAIANASES 
                     

29  
                     

48  
                     

58  
                     

58  
                     

17  
                       

3  

IPIRANGA 
                     

79  
                  

166  
                  

146  
              

1.363  
                  

145  
                     

78  

ITAIM BIBI 
                  

177  
              

1.406  
                  

914  
              

6.451  
              

1.266  
                  

170  

ITAIM PAULISTA 
                     

32  
                     

65  
                     

58  
                  

129  
                     

36  
                       

6  

ITAQUERA 
                     

15  
                     

58  
                     

39  
                  

139  
                     

41  
                     

53  

JABAQUARA 
                     

56  
                  

215  
                  

200  
                  

699  
                  

130  
                  

142  

JAÇANÃ 
                     

32  
                     

67  
                     

42  
                  

152  
                     

45  
                     

14  

JAGUARA 
                     

90  
                  

143  
                  

143  
                  

196  
                     

61  
                       

4  

JAGUARÉ 
                     

40  
                  

118  
                  

125  
                  

175  
                     

51  
                     

16  

JARAGUA 
                       

3  
                     

23  
                       

5  
                  

239  
                     

56  
                     

17  

JARDIM HELENA 
                     

23  
                     

23  
                     

23  
                     

23  
                      
-    

                       
4  

JARDIM PAULISTA 
                  

337  
              

1.445  
              

1.311  
              

3.785  
                  

829  
                  

221  

JARDIM SÃO LUIS 
                     

38  
                  

109  
                     

90  
                  

317  
                     

81  
                     

21  

JOSÉ BONIFACIO 
                     

42  
                     

42  
                     

42  
                     

42  
                      
-    

                       
3  

LAJEADO 
                     

22  
                     

22  
                     

22  
                     

22  
                      
-    

                       
2  

LAPA 
                     

80  
                  

432  
                  

508  
                  

841  
                  

264  
                  

167  

LIBERDADE 
                     

94  
                  

406  
                  

260  
              

1.310  
                  

275  
                     

56  

LIMÃO 
                     

42  
                  

134  
                  

103  
                  

498  
                  

104  
                     

18  

MANDAQUI 
                     

64  
                  

344  
                  

326  
                  

794  
                  

252  
                     

77  

MOEMA 
                  

307  
              

1.079  
                  

938  
              

3.026  
                  

502  
                  

290  

MOOCA 
                     

51  
                  

180  
                  

162  
                  

553  
                     

95  
                  

106  

MORUMBI 
                     

93  
                  

342  
                  

237  
              

1.075  
                  

262  
                     

31  

PARI 
                  

124  
                  

453  
                  

198  
                  

864  
                  

370  
                     

14  

PARQUE DO CARMO 
                     

83  
                     

83  
                     

83  
                     

83   
                       

1  

PEDREIRA 
                  

100  
                  

100  
                  

100  
                  

100  
                      
-    

                       
6  

PENHA 
                     

17  
                  

161  
                  

151  
                  

343  
                  

104  
                     

92  

PERDIZES 
                  

114  
                  

785  
                  

626  
              

2.829  
                  

476  
                  

396  

PERUS 
                     

68  
                     

81  
                     

68  
                  

245  
                     

45  
                     

30  

PINHEIROS 
                  

153  
                  

830  
                  

658  
              

2.379  
                  

475  
                  

301  

PIRITUBA 
                     

51  
                  

162  
                  

132  
                  

390  
                     

97  
                     

64  



100 
 

PONTE RASA 
                     

71  
                  

155  
                  

152  
                  

293  
                     

71  
                     

13  

RIO PEQUENO 
                     

32  
                  

138  
                     

95  
                  

504  
                  

136  
                     

38  

SACOMÃ 
                     

45  
                  

103  
                     

98  
                  

187  
                     

42  
                     

65  

SANTA CECÍLIA 
                     

97  
                  

423  
                  

337  
              

1.691  
                  

311  
                  

156  

SANTANA 
                     

13  
                  

318  
                  

304  
                  

936  
                  

150  
                  

217  

SANTO AMARO 
                  

138  
                  

363  
                  

278  
              

1.319  
                  

287  
                  

144  

SÃO DOMINGOS 
                     

54  
                  

176  
                  

143  
                  

287  
                     

97  
                     

37  

SÃO LUCAS 
                     

31  
                  

222  
                  

258  
                  

487  
                  

126  
                     

90  

SÃO MATEUS 
                     

40  
                     

71  
                     

63  
                  

158  
                     

34  
                     

17  

SÃO MIGUEL 
                     

33  
                     

54  
                     

49  
                     

77  
                     

16  
                       

7  

SÃO RAFAEL 
                     

95  
                     

95  
                     

95  
                     

95   
                       

1  

SAPOPEMBA 
                     

62  
                     

84  
                     

76  
                  

106  
                     

18  
                     

15  

SAÚDE 
                     

90  
                  

422  
                  

344  
              

1.869  
                  

247  
                  

273  

SOCORRO 
                       

0  
                     

69  
                     

50  
                  

212  
                     

82  
                     

10  

TATUAPÉ 
                     

47  
                  

301  
                  

236  
              

1.224  
                  

204  
                  

261  

TREMEMBÉ 
                  

257  
                  

331  
                  

332  
                  

402  
                     

83  
                       

4  

TUCURUVI 
                     

32  
                  

164  
                  

139  
                  

431  
                     

90  
                  

136  

VILA ANDRADE 
                     

40  
                  

163  
                  

135  
                  

367  
                     

72  
                  

274  

VILA CURUÇA 
                     

21  
                  

121  
                     

59  
                  

921  
                  

253  
                     

12  

VILA FORMOSA 
                     

74  
                  

223  
                  

189  
              

1.135  
                  

142  
                  

100  

VILA GUILHERME 
                     

55  
                  

254  
                  

156  
                  

656  
                  

181  
                     

38  

VILA JACUÍ 
                     

18  
                  

109  
                     

94  
                  

252  
                     

63  
                     

16  

VILA LEOPOLDINA 
                  

112  
                  

266  
                  

267  
                  

829  
                  

122  
                     

69  

VILA MARIA 
                     

18  
                  

104  
                     

84  
                  

402  
                     

65  
                     

62  

VILA MARIANA 
                      
-    

                  
548  

                  
508  

              
2.729  

                  
343  

                  
454  

Vila Matilde 
                  

105  
                  

105  
                  

105  
                  

105   
                       

1  

VILA MATILDE 
                     

19  
                  

152  
                  

155  
                  

465  
                  

105  
                     

85  

VILA MEDEIROS 
                     

38  
                  

131  
                  

116  
                  

231  
                     

59  
                     

39  

VILA PRUDENTE 
                     

35  
                  

164  
                  

152  
                  

509  
                     

94  
                  

133  

VILA SÔNIA 
                     

41  
                  

171  
                  

141  
                  

552  
                  

103  
                     

96  
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