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Introdução: A essência desta pesquisa é contribuir para o esclarecimento e a
importância do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir sendo
vinculada com a Transferência de Construir na efetivação da gestão urbana
municipal, exemplificando as maneiras que pode ser sua aplicação e explorando os
seus potenciais benefícios em função dos lotes encontrados em APP's, ajudando no
processo de desenvolvimento urbano municipal. Objetivo: Identificar os lotes em
APP com potencial construtivo, além da súmula total desta área e quanto o
município em questão pode arrecadar sobre os mesmos.

Método: De ordem

qualitativa, através de pesquisa bibliográfica, e quantitativa, com a realização de
levantamento de dados junto ao setor de Cadastro Imobiliário da prefeitura do
município, através da pesquisa em base cartográfica municipal. Resultados: Foi
identificado nove quadras onde há a presença de rios não canalizados, contando
com um total de aproximadamente 26.440 m² de APP e com um potencial
construtivo passível de transferência com cerca de 132.200 m². Assim, obtém-se um
valor de arrecadação mínimo que o munícipio pode ter com esse potencial
construtivo das APP’s, desta maneira os 132.200m² podem ser convertidos em R$
308.006.170,00. Conclusão: Foi possível constatar a área dos lotes em APP com
potencial construtivo, assim as nove quadras em estudo, possuem cerca de 132.200
m² de potencial construtivo inviabilizado, podendo assim, através da Outorga
Onerosa do Direito de Construir vinculada com a Transferência de Construir gerar
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lucros ao município, compensar os proprietários lesados devido a legislação
ambiental, além de incentivar a preservação ambiental.
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