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RESUMO 

Nos últimos anos, um fato comum às grandes cidades e suas reorganizações espaciais é que antigos 

espaços urbanos perderam suas funções produtivas, tornando-se espaços disponíveis e oportunos onde 

geralmente apresentam uma infraestrutura que pode ser aproveitada. Estes são os chamados vazios 

urbanos, wastelands ou brownfields. O foco do estudo é na cidade de Fortaleza - CE, onde encontra-se 

vazios urbanos em localização com excelentes infraestrutura urbana, como consequência de uma 

segregação social, em que muitas pessoas passaram a morar nas periferias, que são as regiões mais 

afastadas do atual centro urbano, e que abriga os setores de baixa renda da população. O principal 

objetivo do trabalho é a realização de análises expedita de viabilidade econômica de projetos imobiliários 

de forma a ser possível avaliar cenários de lucratividade e rentabilidade associados aos brownfields 

identificadas na cidade, com a finalidade de implantação de unidades residenciais direcionadas à 

população de baixa renda. A escolha dessas áreas em desuso se deu após análise de mapas dos bairros do 

município, concentrados nas sete Secretarias Executivas Regionais (SERs), disponibilizados pelo site da 

prefeitura de Fortaleza-CE. Os terrenos, de aproximadamente 10.000 m² de área, foram selecionados com 

a utilização da ferramenta Google Earth, e se concentram nas SERs I, II, III e IV. Em seguida, foram 

analisados os índices de aproveitamento e a taxa de ocupação de cada zona. Como resultado dessa 

pesquisa, foi possível identificar o potencial construtivo dos terrenos através da prospecção de trinta 

cenários de lucratividade e o preço de venda dos imóveis, proporcionando entender melhor o potencial 

construtivo de cada um dos brownfields assim como o potencial econômico consolidado.  

 

Palavras-chave: Brownfields, Revitalização Urbana, Vazios Industriais, Investimento Imobiliário, 

Viabilidade econômico.  
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EXPEDITE ANALYSIS OF BROWNFIELD CONSTRUCTIVE 
PONTENCIAL WITH SCENARIOS ANALYSIS 

ABSTRACT 

In the last years, a common fact to big cities and their spacial reorganizations is that old urbans spaces  

lost their productive functions, becoming unoccupied and opportune spaces where they usually present an 

infrastructure that can be used. These are the so-called urban voids, wastelands ou brownfields. The focus 

of the study is in the city of Fortaleza - CE, which is urban voids in a location with excelente urban 

infrastructure, consequence of social segregation, where many peaple live in the peripheries, that are the 

most remote regions of the current urban center, and shelters the low-income sectors of the population. 

The central objective of the work is the realization of expeditious analyses of economic viability for real 

estate projects making possible to evaluate scenarios of profitability and rentability associated with 

brownfields identified in the city, with the objective of implantation of residential units. The choise about 

these obsolete áreas occurred after to analize maps of the districts of the city, concentrated in the seven 

Regional Executive Secretariats (SERs), made available by the website of the city hall of Fortaleza-CE. 

The lands with approximately 10.000 m² of area, were selected using the Google Earth, and focused on 

SERs I, II, III, IV. After, the utilization rates and the occupation rate of each zone were analyzed. As a 

result of the research, was possible to identify the constructive potencial of the lands throught the 

prospection of thirty scenarios profitability and the sale price the real estate, providing a better 

understanding the constructive potencial of each brownfield as well as the consolidated economic 

potencial. 

  

 

 

Key-words: Brownfields, Urban revitalization, Empty industrial, Real estate investiment, Economic 

viability.  
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1. INTRODUÇÃO 

Na década de 40 houve um grande incentivo industrial no Brasil com a criação de empresas 

estatais. Indústrias de pequeno e médio porte passaram a dar lugar a indústrias pesadas, 

contribuindo para um crescimento desordenado nos centros urbanos, com a vinda de 

trabalhadores rurais e imigrantes, expandindo-se em direção às periferias. Após algumas 

décadas, com a privatização das estatais, abertura do mercado brasileiro às indústrias 

estrangeiras, entre outros fatores, houve um declínio da produção industrial no país.  

Com a crise do sistema produtivo de meados da década de 1970, observou-se um aumento do 

estoque de terrenos e edifícios industriais e comerciais abandonadas ou subutilizadas no 

território nacional, devido à falência de inúmeras indústrias (BORDE, 2006). 

Nas décadas recentes, tem-se observado uma emergência comum às grandes metrópoles 

mundiais: os antigos espaços urbanos centrais estão perdendo boa parte das suas funções 

produtivas, tornando-se obsoletas e assim transformando-se em territórios disponíveis oportunos. 

Trata-se dos chamados vazios urbanos, wastelands ou brownfields (LEITE, 2012).  

Segundo Iaochite (2005), os brownfields, podem ser entendidos como objetos presentes na 

configuração espacial, que não correspondem à lógica atual de estruturação do território, não 

cumprindo a função para a qual foram destinados quando da sua edificação.  

Em discussões sobre brownfields há um consenso geral entre os pesquisadores de que os locais 

abandonados têm potencial para serem reutilizados como espaços verdes, centros comerciais, 

áreas de lazer e residenciais, pois encontram-se em cidades com alta densidade populacional, 

infraestrutura, serviço de transporte e vizinhança (LI, 2016). Mas consistem, muitas vezes, em 

um problema de ordem ambiental (contaminação do solo), econômica (falta de investimento, 

desvalorização do entorno) e social (ocupação clandestina, risco à saúde pública, desemprego) 

(IAOCHITE, 2005). 

Em diversos países como os Estados Unidos, Alemanha, França, China, entre outros, os 

governos federais e estaduais promovem a implementação de políticas ambientais que 

incentivam o redesenvolvimento de brownfields, através da limpeza desses locais contaminados 

e fornece apoio financeiro para o redesenvolvimento destes.  

O surgimento dos vazios e a refuncionalização desses espaços são fenômeno que já vêm sendo 

estudados por diversos pesquisadores e urbanistas, com o intuito de entender melhor a 

importância desses vazios na dinâmica do espraiamento das cidades e buscando reverter essa 

situação de dispersão, podendo assim modificar essas regiões para que as pessoas possam cada 

vez mais trabalhar, morar e ter lazer sem precisar se deslocar para núcleos muito distantes. 

Comumente, na literatura existente, o estudo dos vazios urbanos faz parte da abordagem de 

vários outros temas, como: políticas de uso e ocupação do solo urbano, apropriação da terra 

urbana como mercadoria, entre outros (SILVA, 2015). 

A importância do tema estudado destaca-se pelo foco na possibilidade de minoração na 

precariedade habitacional de bairros periféricos de Fortaleza-CE, que anteriormente exerciam 

atividades industriais, caracterizados como brownfields industriais, contribuindo para a melhoria 

na qualidade de vida da população de baixa renda e para a reurbanização da cidade como um 

todo, pois de certa forma espaços vazios acabam denegrindo o espaço social e ambiental onde se 

encontram, desvalorizando o valor do terreno e da região.  

Uma pesquisa sobre custos e risco em redesenvolvimento de brownfields indicou que alguns 

stakeholders e partes interessadas avaliam o redesenvolvimento desses vazios com finalidade 

residencial como mais rentáveis para as atividades dos investidores do que outras reutilizações 

de brownfields (LI, 2016). Os stakeholders são, sob a ótica dos brownfields, os participantes da 

refuncionalização, ou seja, as partes interessadas no processo de transformar esses espaços 
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ociosos em propriedades ativas novamente, identificando as possibilidades e restrições do local e 

criando estratégias para o reuso. (VASQUES, 2006). 

A análise de lucratividade da reutilização desses vazios proporciona uma segurança no 

investimento permitindo a elaboração de projetos que vão auxiliar na tomada de decisão no que 

se refere à execução destes. Um projeto é um instrumento utilizado para permitir a tomada de 

decisão sobre a realização de um determinado empreendimento. Ele é formado por um conjunto 

de informações relevantes sobre o empreendimento, dispostas de maneira racional, sequencial e 

dentro de uma sistematização padronizada (CORREIA NETO, 2009). 

Para mitigar os desafios econômicos e ambientais que surgem no processo de refuncionalização 

desses vazios industriais com finalidade residencial é comum o desenvolvimento modelos 

colaborativos de parcerias público-privadas (PPP) (SAGALYN, 2007), com investimentos 

conjuntos para abordagem integrada e objetivos mutuamente benéficos (GLUMAC, 2015).  

A análise expedita com a criação de cenários de lucratividade, realizado nessa pesquisa, visa 

assim, despertar o interesse de proprietários e governantes para o investimento em construções 

de Habitação de Interesse Social (HIS) contribuindo para a diminuição do déficit habitacional 

dessas glebas, priorizando as populações em áreas de risco ou de preservação permanente, 

consequentemente influenciando na melhoria da infraestrutura desses bairros atraindo novos 

empreendimentos, atividades comerciais, gerando mais empregos nessas regiões. Os 

investimentos na área imobiliária brasileira são um dos melhores e mais seguros do país, sendo 

que os valores dos imóveis acompanham ou superam as correções monetárias provenientes da 

inflação (GOLDMAN, 2004). 

Este trabalho tem como objetivo a identificação de vazios urbanos (brownfields industriais) na 

cidade de Fortaleza e realização de um estudo de viabilidade físico-financeiro para a implantação 

de unidades residenciais compactas para população de baixa renda nos respectivos terrenos. 

Podendo assim, compreender o papel desenvolvido pelos vazios urbanos na dinâmica imobiliária 

e no processo de desenvolvimento urbano; definir o potencial construtivo de cada brownfield; 

realizar de análises expedita de viabilidade econômica de projetos imobiliários avaliando 

cenários de lucratividade e rentabilidade associados aos terrenos; propor a revitalização de 

espaços urbanos de baixa renda que foram de uso industrial e estão subutilizadas. 

2. METODOLOGIA 

O desenvolvimento da metodologia do trabalho se deu com a escolha das áreas em desuso, após 

análise de mapas dos bairros do município concentrados nas sete Secretarias Executivas 

Regionais (SERs), disponibilizadas pelo site da prefeitura de Fortaleza-CE. Os terrenos 

industriais abandonados, de aproximadamente 10.000 m² de área, foram selecionados com a 

utilização da ferramenta Google Earth e se concentram nas SERs I, II, III e IV. Em seguida, 

foram analisados os índices de aproveitamento e a taxa de ocupação de cada zona, coletando 

dados para o preenchimento de planilhas desenvolvidas para a simulação de trinta cenários de 

lucratividade, verificando se há e qual é o ganho financeiro de cada empreendimento das 

habitações populares. 

2.1. Brownfields industriais no município de Fortaleza-CE 

A formação das primeiras periferias industriais de Fortaleza remonta a fins do século XIX 

quando a linha férrea começa a ser instalada a partir dos anos 1870. Ao longo dos três primeiros 

quartos do século XX, configuram-se ao longo dos ramais ferroviários da cidade – uma a sul e 

outro a oeste – bairros proletários, compostos por vilas operárias, loteamentos oficiais e, 

principalmente, por ocupações irregulares, notadamente pelo fato do intenso fluxo migratório 
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sertão-capital que acontece nesse mesmo período de desenvolvimento industrial da cidade 

(CAVALCANTE, 2016). 

Para Leite (2012), a transformação da cidade de Fortaleza, entendida como uma consequência da 

modernização, coincidindo com a queda das atividades industriais em antigas áreas portuárias 

“tradicionais” alterou o que antes era entendido como área central da cidade, deslocando esta 

para novas áreas de oportunidades apartadas. Como consequências surgiram espaços obsoletos, 

de boa localização e razoável infraestrutura instalada, disponível para novos usos. 

2.1.1. Principais áreas industriais 

A escolha das áreas em desuso se deu através de uma análise dos bairros considerados de grande 

influência industrial, comparados também com a distribuição de renda e da população dessas 

áreas selecionados. Na Tabela 01, seguem os dados retirados do Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2012) relacionando os principais bairros que exerceram 

atividades industriais, suas distribuições de renda e população.  

 
Tabela 1: Principais áreas edificadas com uso Industrial no município de Fortaleza, 

Bairros Área Industrial 

[m²] 
SER População Urbana 

[und] 
Renda [R$] 

Cais do Porto 80.588,26 II 22382 392,02 
Presidente Kennedy 80.010,04 III 23004 778,11 
Carlito Pamplona 68.491,28 I 29076 500,01 
Barra do Ceará 59.991,98 III 72423 398,61 

Antônio Bezerra 54.910,22 III 24846 556,87 

Parque Dois Irmãos 54.840,15 VI 27236 557,84 

Padre Andrade 41.664 III 12936 622,59 

Cristo Redentor 34.987,37 I 26717 377,42 

Vila Velha 4713,95 I 61617 486,95 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará.  
 

Buscou-se também informações georreferenciadas através de dados oficiais da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza, onde foi possível a visualização do mapa de análise das áreas edificadas 

do município pelo tipo de uso, no caso, as de edificações industriais, como pode ser observado 

em destaque na Fig. 1. 

 
Figura 1: Principais bairros que realizaram atividades industriais no passado 
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2.1.2. Análise da capacidade de construção  

Com a reestruturação organizacional da cidade esses bairros que apresentam grandes 

disponibilidades de vazios industriais, são classificados como bairros de baixa renda e com 

elevada densidade populacional, sem condições de moradia adequadas. 

É importante que estes projetos estejam condizentes com as necessidades dos bairros, de acordo 

com suas zonas e atendam a lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município. 

Cavalcante (2016) defende o uso desses brownfields para a construção de Habitação de Interesse 

Social (HIS). Para a obra ser compatível com a região é necessário que se coloque em prática o 

cálculo da capacidade de suporte do sistema de circulação relacionada à Lei de Zoneamento. 

Essa modelagem matemática é que vai dizer com exatidão o quanto pode ser construído no 

terreno em questão (GRASSIOTTO, 2017). 

Portanto, após a escolha dos seis terrenos classificados como brownfields industriais, foram 

colhidos os seguintes dados da lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município de 

Fortaleza como parâmetro para os cálculos de potencial construtivo: 

 taxa de permeabilidade do solo 

 taxa de ocupação,  

 índice de aproveitamento, 

 altura máxima permitida do empreendimento, 

 dimensões mínimas do lote.  

 

Esses valores variam de acordo com a classificação do zoneamento dos terrenos pela LUOS 

(2017): 

 

 Zona de Ocupação Preferencial 1 (ZOP 1) - caracteriza-se pela disponibilidade de 

infraestrutura e serviços urbanos e pela presença de imóveis não utilizados e/ ou 

subutilizados; destinando-se à intensificação e dinamização do uso e ocupação do solo; 

 Zona da Orla (ZO) - caracteriza-se por ser área contígua à faixa de praia, que por suas 

características de solo, aspectos paisagísticos, potencialidades turísticas, e sua função na 

estrutura urbana exige parâmetros urbanísticos específicos. Trecho I - Barra do 

Ceará/Pirambu; 

 Zona de Requalificação Urbana 1 (ZRU 1) - caracteriza-se pela insuficiência ou 

precariedade da infraestrutura e dos serviços urbanos, principalmente de saneamento 

ambiental, carência de equipamentos e espaços públicos, pela presença de imóveis não 

utilizados e subutilizados e incidência de núcleos habitacionais de interesse social 

precários; destinando-se à requalificação urbanística e ambiental, à adequação das 

condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade e à intensificação e dinamização 

do uso e ocupação do solo dos imóveis não utilizados e subutilizados; 

 

2.1.3. Análise de cenários 

Através dos dados coletados em sites de venda de imóveis, foram obtidos os índices de preço de 

venda do m² nos bairros selecionados. Nas planilhas elaboradas foram consideradas valores dos 

INPUTS, DRE de projeto, variando o preço do terreno para obter uma análise do cenário de 

lucratividade. Foram necessários os seguintes cálculos: 

 

 Cálculo do número de unidades da capacidade de construção (Eq. 1) 

 

     Nºund = Atotal × IApr ÷ AUnd 
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Onde: 

Nºund : Número de unidades da capacidade de construção 

Atotal : Área total do terreno em m² 

IApr : Índice de aproveitamento básico do terreno 

AUnd : Área da unidade da casa a ser construída.  

 

 Valor geral de venda de um empreendimento (Eq. 2) 

 

     VGV = Nºund × AUnd × R$/m² Venda  

 

Onde: 

VGV: valor geral de venda 

Nºund : Número de unidades da capacidade de construção 

AUnd : Área de unidade da casa a ser construída. 

R$/m² Venda: Preço do m² de venda da região 

 

 Preço do terreno (Eq. 3) 

 

PTerreno = Atotal × R$/m² Terreno 

 

Onde:  

PTerreno: Preço do terreno 

Atotal : Área total do terreno em m² 

R$/m² Terreno : Preço de compra do terreno 

 

 Custo do empreendimento + Lucro Líquido (Eq. 4) 

 

CEmpr + LL = VGV + R$/m² Terreno 

 

Onde:  

VGV: valor geral de venda 

R$/m² Terreno : Preço de compra do terreno 

 

 Impostos (Eq. 5) 

 

Impostos = % Imposto × VGV 

 

Onde:  

% Imposto: Porcentagem do total de imposto cobrado 

VGV: valor geral de venda 

 

 Comissões (Eq. 6) 

 

Comissões = % Comissão × VGV 

 

Onde:  

% Comissão: Porcentagem do total de comissão  

VGV: valor geral de venda 

 

 Marketing (Eq. 7) 
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Marketing = % Marketing × VGV 

 

Onde:  

% Marketing: Porcentagem do total de custo com marketing 

VGV: valor geral de venda 

 

 Projetos (Eq. 8) 

 

Projetos = % Projeto × VGV 

 

Onde:  

% Projeto: Porcentagem do total de custo do projeto 

VGV: valor geral de venda 

 

 Taxa de Gestão (Eq. 9) 

 

TxGest = % Gestão × VGV 

 

Onde:  

% Projeto: Porcentagem do total de custo com gestão de projeto 

VGV: valor geral de venda 

 

 Custo de Construção + Lucro Líquido (Eq. 10) 

 

CC + LL = (CEmpr + LL) – Impostos – Comissões – Marketing – Projetos – TxGest   

 

Onde:  

CEmpr + LL : Custo do empreendimento + Lucro Líquido 

TxGest: Taxa de Gestão 

 

 Custo de Construção (Eq. 11)  

 

CC = Nº × AUnd × CUB 

 

Onde: 

Nºund : Número de unidades da capacidade de construção 

AUnd : Área de unidade da casa a ser construída. 

CUB: Custo Unitário Básico 

 

 Lucro Líquido (Eq. 12) 

 

LL = CC + LL – CC 

 

Onde:  

CC: Custo da Construç 

LL: Lucro Líquido 

 

A seguir, a Tab. 2 descreve os inputs usados como base para os cálculos citados acima. 
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Tabela 2: Inputs usados para criação de cenários de lucratividade 

INPUTS 

No. Und Nº de unidades total que podem ser construidas no terreno. 

Área Und Área de 45 m²/und usual para construção de HIS. 

R$/m² Venda 
Preço do m² de venda analisado a partir do levantamento de preço de no 

mínimo 10 outros empreendimentos da região. 

Área Terreno Área total da brownfield selecionada 

R$/m² Terreno 
Prospecção do preço do terreno de acordo com os 30 cenários visando lucro 

de 15 a 20% 

Impostos Valor fixado de 6% relativo ao custo total de impostos 

Comissões Valor fixado de 5% relativo ao custo com comissões 

Marketing Valor fixado de 2% relativa ao custo com marketing 

Projetos Valor fixado de 1% relativa ao custo total de projeto 

Tx. Gestão Valor fixado de 2% relativa ao custo taxa de gestão 

R$/m² Const. (CUB) Valor fixado de R$ 1800,00 para o Custo Unitário Básico da construção 

Prazo Obra Valor fixado de 24 meses 

Prazo Real Obra Valor fixado considerado de 26 meses 

% Investimento Valor fixado de 20% para investido em relação ao lucro do empreendimento 

Tx. Adm. Valor fixado de 12% para taxas administrativas 

Material Valor fixado de 44% para gastos com material 

Mão Obra Valor fixado de 34% para gastos com mão de obra 

Custos Indiretos Valor fixado de 10% para gastos com custos indiretos 

 Propriedade do autor. 

3. RESULTADOS 

3.1. Caracterização das zonas dos brownfields industriais selecionados 

3.1.1. Brownfield Industrial 01 

O primeiro terreno está localizado na Av. Gov. Parcifal Barroso com Av. Sargento Hermínio, no 

bairro Presidente Kennedy (SER III). Possui uma Área total: 12.118 m² (Fig. 2).  

Para esta região foram analisados o preço de venda de 17 apartamentos de até 70m² para a 

determinação do índice do preço de venda, obtendo-se o valor médio de R$ 4411,83 /m² 
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Figura 2: Brownfield Industrial 01 

  

 

Dados de capacidade de suporte da construção de acordo com a caracterização do zoneamento 

são listados na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Brownfield 01 caracterizado pela Zona de Ocupação Preferencial 1 

Presidente Kennedy – ZOP 1 

Taxa de 

Permeabil

. 

Taxa de 

Ocupação 
Índice de Aproveitamento Fator de 

Planej. 
Altura 

máx  

(m) 

Dim. Mín. do Lote 

30% Solo Sub. Básico Mínimo Máximo -  Test. Profun. Aéreo 

60 60 3 0,25 3  72 5 25 125 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Fortaleza-CE 

3.1.2. Brownfield Industrial 02 

O primeiro terreno está localizado na Av. 20 de Janeiro com Rua Graça Aranha, no bairro Barra 

do Ceará (SER III). Possui uma Área total de 33.516 m² (Fig. 3).  

Para esta região foram analisados o preço de venda de 13 apartamentos de até 70m² para a 

determinação do índice do preço de venda, obtendo-se o valor médio de R$ 3393,40 /m² 

 
Figura 3:  Brownfield Industrial 02 
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Dados de capacidade de suporte da construção de acordo com a caracterização do zoneamento 

são listados na Tabela 04. 

 
Tabela 4: Brownfield 02 caracterizado pela Zona da Orla – Trecho 1 

Barra do Ceará – ZO 1 

Taxa de 

Permeabil

. 

Taxa de 

Ocupação 
Índice de Aproveitamento Fator de 

Planej. 
Altura 

máx  

(m) 

Dim. Mín. do Lote 

30% Solo Sub. Básico Mínimo Máximo - 15 Test. Profun. Aéreo 

50 50 1 0,25 1   5 25 125 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Fortaleza-CE 

3.1.3. Brownfield Industrial 03 

O primeiro terreno está localizado na Av. Francisco Sá com Rua Tulipa, no bairro Barra do 

Ceará (SER III). Possui uma Área total de 12.099 m² (Fig. 4).  

Para esta região foram analisados o preço de venda de 13 apartamentos de até 70m² para a 

determinação do índice do preço de venda, obtendo-se o valor médio de R$ 3393,40 /m² 

 
Figura 4:  Brownfield Industrial 03 

 
 

Dados de capacidade de suporte da construção de acordo com a caracterização do zoneamento 

são listados na Tabela 05. 

 
Tabela 5: Brownfield 03 caracterizado pela Zona da Orla – Trecho 1 

Barra do Ceará – ZO 1 

Taxa de 

Permeabil

. 

Taxa de 

Ocupação 
Índice de Aproveitamento Fator 

de 

Planej. 

Altura 

máx  

(m) 

Dim. Mín. do Lote 

30% Solo Sub. Básico Mínimo Máximo - 15 Test. Profun. Aéreo 

50 50 1 0,25 1   5 25 125 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Fortaleza-CE 
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3.1.4. Brownfield Industrial 04 

O primeiro terreno está localizado na Av. Mozart Pinheiro de Lucena, no bairro Vila Velha 

 (SER I). Possui uma Área total de 19.663 m² (Fig. 5). Para esta região foram analisados o preço 

de venda de 17 apartamentos de até 70m² para a determinação do índice do preço de venda, 

obtendo-se o valor médio de R$ 2796,59 /m² 

 
Figura 5:  Brownfield Industrial 04 

 
 

Dados de capacidade de suporte da construção de acordo com a caracterização do zoneamento 

são listados na Tabela 06. 

 
Tabela 6: Brownfield 04 caracterizado pela Zona de Requalificação Urbana 1 

Vila Velha – ZRU 1 

Taxa de 

Permeabil

. 

Taxa de 

Ocupação 
Índice de Aproveitamento Fator 

de 

Planej. 

Altura 

máx  

(m) 

Dim. Mín. do Lote 

30% Solo Sub. Básico Mínimo Máximo - 48 Test. Profun. Aéreo 

60 60 2 0,20 2   5 25 125 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Fortaleza-CE 

 

3.1.5. Brownfield Industrial 05 

O primeiro terreno está localizado na Av. Emília Gonçalves com Travessa Emília, no bairro 

Quintino Cunha (SER III). Possui uma Área total: 9.749 m² (Fig. 6).  

Para esta região foram analisados o preço de venda de 5 apartamentos de até 70m² para a 

determinação do índice do preço de venda, obtendo-se o valor médio de R$ 2812,65 /m² 
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Figura 6:  Brownfield Industrial 05 

 
 

Dados de capacidade de suporte da construção de acordo com a caracterização do zoneamento 

são listados na Tabela 7.  

 
Tabela 7: Brownfield 05 caracterizado pela Zona de Requalificação Urbana 1 

Quintino Cunha – ZRU 1 

Taxa de 

Permeab. 
Taxa de 

Ocupação 
Índice de Aproveitamento Fator de 

Planej. 
Altura 

máx  

(m) 

Dim. Mín. do Lote 

30% Solo Sub. Básico Mínimo Máximo - 48 Test. Profun. Aéreo 

60 60 2 0,20 2   5 25 125 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Fortaleza-CE 

3.1.6. Brownfield Industrial 06 

O primeiro terreno está localizado na Av. Mister Hall, no bairro Padre Andrade (SER III). Possui 

uma Área total: 11.100 m² (Fig. 7). Para esta região foram analisados o preço de venda de 5 

apartamentos de até 70m² para a determinação do índice do preço de venda, obtendo-se o valor 

médio de R$ 2900,04 /m². 

 
Figura 7:  Brownfield Industrial 06 
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Dados de capacidade de suporte da construção de acordo com a caracterização do zoneamento 

são listados na Tabela 8. 
 

Tabela 8: Brownfield 06 caracterizado pela Zona de Requalificação Urbana 1 

Quintino Cunha – ZRU 1 

Taxa de 

Permeab. 
Taxa de 

Ocupação 
Índice de Aproveitamento Fator de 

Planej. 
Altura 

máx  

(m) 

Dim. Mín. do Lote 

30% Solo Sub. Básico Mínimo Máximo - 48 Test. Profun. Aéreo 

60 60 2 0,20 2   5 25 125 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Fortaleza-CE 

 

A Figura 8 abaixo retirada da lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município de 

Fortaleza permite a identificação geral das zonas por macrozonas de proteção ambiental e de 

ocupação urbana.  

 
Figura 8: Identificação das zonas por Macrozonas 

 

3.2. A análise de cenários e variação da lucratividade  

Com as fórmulas explicitadas acima e de acordo com a capacidade de suporte de construção de 

cada zona foram realizadas 06 simulações de cenários de lucratividade. A Tabela 9 contém os 

valores que foram fixados para todos os cenários.  
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Tabela 9: INPUTS usados no cenário de lucratividade do Brownfiel 01. 

INPUTS FIXOS 

Impostos 6,00% 

Comissões 5,00% 

Marketing 2,00% 

Projetos 1,00% 

Tx. Gestão 2,00% 

R$/m² Const. (CUB) 1700 

Prazo Obra 24 

Prazo Real Obra 26 

% Investimento 20,00% 

Tx. Adm. 12,00% 

Material 44,00% 

Mão Obra 34,00% 

Custos Indiretos 10,00% 

Próprio autor 

 

A Tabela 10 abaixo corresponde à simulação 01, referente ao Brownfield 01, com os valores de 

INPUTS fixados para a análise.  
 

Tabela 10: INPUTS usados no cenário de lucratividade do Brownfield 01. 

INPUTS DRE PROJETO f(VGV) f(CC) 

No. Und 808 VGV  160.387.668  (=)   259,52% 

Área Und 45 Terreno  41.201.200  (-) 25,69% 66,67% 

R$/m² Venda 4411,83 
Custo Emp. + 

LL 

 119.186.468  
(=) 74,31% 192,85% 

Área Terreno 12118 Impostos  9.623.260  (-) 6,00% 15,57% 

R$/m² Terreno 3400 Comissões  8.019.383  (-) 5,00% 12,98% 

  Marketing  3.207.753  (-) 2,00% 5,19% 

  Projetos  1.603.877  (-) 1,00% 2,60% 

  Tx Gestão  3.207.753  (-) 2,00% 5,19% 

  
Custo 

Const.+LL 

 93.524.441  
(=) 58,31% 151,33% 

  Custo Const.  61.801.800  (-) 38,53%   

  LL  31.722.641  (=) 20% 51,33% 

            

Próprio autor 

 

A Tabela 11 abaixo corresponde à simulação 02, referente ao Brownfiel 02, com os valores de 

INPUTS fixados para a análise.  
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Tabela 11: INPUTS usados no cenário de lucratividade do Brownfield 02. 

INPUTS DRE PROJETO f(VGV) f(CC) 

No. Und 744,8 VGV 113733297,9 (=)   199,61% 

Área Und 45 Terreno 15752520 (-) 13,9% 27,65% 

R$/m² Venda 3393 
Custo Emp. + 

LL 
97980777,86 (=) 86,1% 171,96% 

Área Terreno 33516 Impostos 6823997,871 (-) 6,0% 11,98% 

R$/m² Terreno 470 Comissões 5686664,893 (-) 5,0% 9,98% 

  Marketing 2274665,957 (-) 2,0% 3,99% 

  Projetos 1137332,979 (-) 1,0% 2,00% 

  Tx Gestão 2274665,957 (-) 2,0% 3,99% 

  
Custo 

Const.+LL 
79783450,2 (=) 70,1% 140,03% 

  Custo Const. 56977200 (-) 50,1%   

  LL 22806250,2 (=) 20% 40,03% 

            

Próprio autor 

 

A Tabela 12 abaixo corresponde à simulação 03, referente ao Brownfiel 03, com os valores de 

INPUTS fixados para a análise.  

 

 

 

 
Tabela 12: INPUTS usados no cenário de lucratividade do Brownfield 03. 

f(VGV) f(CC)

No. Und 269 VGV 41056783,95 (=) 259,52%

Área Und 45 Terreno 5698629 (-) 13,88% 66,67%

R$/m² Venda 3393 Custo Emp. + LL 35358154,95 (=) 86,12% 192,85%

Área Terreno 12099 Impostos 2463407,037 (-) 6,00% 15,57%

R$/m² Terreno 370 Comissões 2052839,197 (-) 5,00% 12,98%

Marketing 821135,6789 (-) 2,00% 5,19%

Projetos 410567,8395 (-) 1,00% 2,60%

Tx Gestão 821135,6789 (-) 2,00% 5,19%

Custo Const.+LL 28789069,52 (=) 70,12% 151,33%

Custo Const. 20568300 (-) 50,10%

LL 8220769,515 (=) 20,02% 51,33%

INPUTS DRE PROJETO

 

Próprio autor 

 

A Tabela 13 abaixo corresponde à simulação 04, referente ao Brownfield 04, com os valores de 

INPUTS fixados para a análise.  
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Tabela 13: INPUTS usados no cenário de lucratividade do Brownfield 04 

f(VGV) f(CC)

No. Und 874 VGV 109978698,3 (=) 164,51%

Área Und 45 Terreno 3382036 (-) 3,08% 5,06%

R$/m² Venda 2797 Custo Emp. + LL 106596662,3 (=) 96,92% 159,45%

Área Terreno 19663 Impostos 6598721,9 (-) 6,00% 9,87%

R$/m² Terreno 172 Comissões 5498934,917 (-) 5,00% 8,23%

Marketing 2199573,967 (-) 2,00% 3,29%

Projetos 1099786,983 (-) 1,00% 1,65%

Tx Gestão 2199573,967 (-) 2,00% 3,29%

Custo Const.+LL 89000070,61 (=) 80,92% 133,13%

Custo Const. 66854200 (-) 60,79%

LL 22145870,61 (=) 20,14% 33,13%

INPUTS DRE PROJETO

 

Próprio autor 

 

A Tabela 14 abaixo corresponde à simulação 05, referente ao Brownfiel 05, com os valores de 

INPUTS fixados para a análise.  
 

 

Tabela 14: INPUTS usados no cenário de lucratividade do Brownfield 05 

f(VGV) f(CC)

No. Und 433 VGV 56719292,04 (=) 171,12%

Área Und 45 Terreno 2924700 (-) 5,16% 8,82%

R$/m² Venda 2909 Custo Emp. + LL 53794592,04 (=) 94,84% 162,29%

Área Terreno 9749 Impostos 3403157,522 (-) 6,00% 10,27%

R$/m² Terreno 300 Comissões 2835964,602 (-) 5,00% 8,56%

Marketing 1134385,841 (-) 2,00% 3,42%

Projetos 567192,9204 (-) 1,00% 1,71%

Tx Gestão 1134385,841 (-) 2,00% 3,42%

Custo Const.+LL 44719505,31 (=) 78,84% 134,91%

Custo Const. 33146600 (-) 58,44%

LL 11572905,31 (=) 20,40% 34,91%

INPUTS DRE PROJETO

 

Próprio autor 

 

 

A Tabela 15 abaixo corresponde à simulação 06, referente ao Brownfiel 06, com os valores de 

INPUTS fixados para a análise. 
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Tabela 15: INPUTS usados no cenário de lucratividade do Brownfield 06 

f(VGV) f(CC)

No. Und 493 VGV 59695800 (=) 158,18%

Área Und 45 Terreno 444000 (-) 0,74% 1,18%

R$/m² Venda 2689 Custo Emp. + LL 59251800 (=) 99,26% 157,00%

Área Terreno 11100 Impostos 3581748 (-) 6,00% 9,49%

R$/m² Terreno 40 Comissões 2984790 (-) 5,00% 7,91%

Marketing 1193916 (-) 2,00% 3,16%

Projetos 596958 (-) 1,00% 1,58%

Tx Gestão 1193916 (-) 2,00% 3,16%

Custo Const.+LL 49700472 (=) 83,26% 131,69%

Custo Const. 37740000 (-) 63,22%

LL 11960472 (=) 20,04% 31,69%

INPUTS DRE PROJETO

 

Próprio autor 

 

4. DISCUSSÃO 

Nos cálculos realizados valores de impostos, comissões, marketing, taxa de gestão, CUB, prazo 

da obra, prazo real da obra, % de investimento, taxa de administração, material, mão de obra e 

custos indiretos foram mantidos iguais para todos os terrenos. A variante para a obtenção dos 30 

cenários foi o preço do m² do terreno, simulados para se atingir o valor de VGV de projeto de no 

mínimo 15% e máximo de 20%. Abaixo, na Tabela 16, temos um resumo de todos os valores 

referentes ao preço de compra do terreno, R$/m² Terreno, variando em 30 cenários e suas 

respectivas porcentagens de lucratividade, f(VGV). Dentre os terrenos analisados, pela análise 

dos cenários observa-se que todos os brownfields 1, 2, 3, 4, 5 e 6 atingiram o intervalo de 

lucratividade esperado, como podemos observar na Tabela 16.  
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Tabela 16: Resultado dos cenários de lucratividade 

R$/m² Terreno
f(VGV) 

(%)
R$/m² Terreno

f(VGV) 

(%)
R$/m² Terreno

f(VGV) 

(%)

R$/m² 

Terreno

f(VGV) 

(%)
R$/m² Terreno

f(VGV) 

(%)

R$/m² 

Terreno
f(VGV) (%)

1 3.350,00R$         20,16% 400,00R$            22,10% 450,00R$           20,44% 150,00R$       20,53% 300,00R$             19,97% 40,00R$         20,04%

2 3.375,00R$         19,97% 410,00R$            21,80% 457,00R$           20,23% 161,00R$       20,33% 311,00R$             20,21% 49,00R$         19,87%

3 3.400,00R$         19,78% 420,00R$            21,50% 464,00R$           20,02% 172,00R$       20,14% 322,00R$             20,03% 58,00R$         19,70%

4 3.425,00R$         19,59% 430,00R$            21,20% 471,00R$           19,82% 183,00R$       19,94% 333,00R$             19,84% 67,00R$         19,53%

5 3.450,00R$         19,48% 440,00R$            20,90% 478,00R$           19,61% 194,00R$       19,74% 344,00R$             19,65% 76,00R$         19,37%

6 3.475,00R$         19,21% 450,00R$            20,60% 485,00R$           19,40% 205,00R$       19,55% 355,00R$             19,46% 85,00R$         19,20%

7 3.500,00R$         19,02% 460,00R$            20,30% 492,00R$           19,20% 216,00R$       19,35% 366,00R$             19,27% 94,00R$         19,03%

8 3.525,00R$         18,83% 470,00R$            20,10% 499,00R$           18,99% 227,00R$       19,15% 377,00R$             19,08% 103,00R$       18,86%

9 3.550,00R$         18,65% 480,00R$            19,80% 506,00R$           18,79% 238,00R$       18,96% 388,00R$             18,89% 112,00R$       18,70%

10 3.575,00R$         18,46% 490,00R$            19,50% 513,00R$           18,58% 249,00R$       18,76% 399,00R$             18,70% 121,00R$       18,53%

11 3.600,00R$         18,27% 500,00R$            19,20% 520,00R$           18,37% 260,00R$       18,56% 410,00R$             18,51% 130,00R$       18,36%

12 3.625,00R$         18,08% 510,00R$            18,90% 527,00R$           18,17% 271,00R$       18,37% 421,00R$             18,32% 139,00R$       18,19%

13 3.650,00R$         17,89% 520,00R$            18,60% 534,00R$           17,96% 282,00R$       18,17% 432,00R$             18,13% 148,00R$       18,03%

14 3.675,00R$         17,70% 530,00R$            18,30% 541,00R$           17,75% 293,00R$       17,97% 443,00R$             17,95% 157,00R$       17,86%

15 3.700,00R$         17,51% 540,00R$            18,00% 548,00R$           17,55% 304,00R$       17,78% 454,00R$             17,76% 166,00R$       17,69%

16 3.725,00R$         17,32% 550,00R$            17,70% 555,00R$           17,34% 315,00R$       17,58% 465,00R$             17,57% 175,00R$       17,53%

17 3.750,00R$         17,13% 560,00R$            17,40% 562,00R$           17,13% 326,00R$       17,38% 476,00R$             17,38% 184,00R$       17,36%

18 3.775,00R$         16,95% 570,00R$            17,10% 569,00R$           16,93% 337,00R$       17,19% 487,00R$             17,19% 193,00R$       17,19%

19 3.800,00R$         16,76% 580,00R$            16,80% 576,00R$           16,72% 348,00R$      16,99% 498,00R$             17,00% 202,00R$       17,02%

20 3.825,00R$         16,57% 590,00R$            16,50% 583,00R$           16,52% 359,00R$      16,79% 509,00R$             16,81% 211,00R$       16,86%

21 3.850,00R$         16,38% 600,00R$            16,20% 590,00R$           16,31% 370,00R$      16,60% 520,00R$             16,62% 220,00R$       16,69%

22 3.875,00R$         16,19% 610,00R$            15,90% 597,00R$           16,10% 381,00R$      16,40% 531,00R$             16,43% 229,00R$       16,52%

23 3.900,00R$         16,00% 620,00R$            15,60% 604,00R$           15,90% 392,00R$      16,20% 542,00R$             16,24% 238,00R$       16,35%

24 3.925,00R$         15,81% 630,00R$            15,30% 611,00R$           15,69% 403,00R$      16,01% 553,00R$             16,06% 247,00R$       16,19%

25 3.950,00R$         15,62% 640,00R$            15,00% 618,00R$           15,48% 414,00R$      15,81% 564,00R$             15,87% 256,00R$       16,02%

26 3.975,00R$         15,43% 650,00R$            14,70% 625,00R$           15,28% 425,00R$      15,61% 575,00R$             15,68% 265,00R$       15,85%

27 4.000,00R$         15,25% 660,00R$            14,50% 632,00R$           15,07% 436,00R$      15,42% 586,00R$             15,49% 274,00R$       15,68%

28 4.025,00R$         15,06% 670,00R$            14,20% 639,00R$           14,87% 447,00R$      15,22% 597,00R$             15,30% 283,00R$       15,52%

29 4.050,00R$         14,87% 680,00R$            13,90% 646,00R$           14,75% 458,00R$      15,02% 608,00R$             15,11% 292,00R$       15,35%

30 4.075,00R$         14,68% 690,00R$            13,60% 653,00R$           14,87% 469,00R$      14,83% 619,00R$             14,92% 301,00R$       15,18%

Cenário de Lucratividade

Brownfield 01 Brownfield 02 Brownfield 03 Brownfield 04 Brownfield 05 Brownfield 06

 
Próprio autor 

 

Na Tabela 17, a seguir, foi mostrada o valor mínimo e máximo do lucro líquido, LL, de cada 

terreno, relacionando o preço máximo e mínimo de compra simulado para a obtenção de cenários 

e a porcentagem de lucratividade próxima ao esperado de margem entre 15% e 20%.  

 
Tabla 17: Resumo do cenário de lucratividade  

Brownfield R$/m² Terreno LL f(VGV) (%) 

1 R$3.350,00 à R$ R$4.075,00 R$ 32.328.540,96 à R$ 23.542.990,96 14,68% a 20,16% 

2 R$ 546,00 à R$ 640,00 R$ 25.152.320,2 à R$ 15.432.730,2 13,60% a 22,10% 

3 R$450,00 à R$ R$653,00  R$ 6.018.751,52 à  R$ 8.474.848,52 14,87% a 20,44% 

4 R$150,00 a R$469,00 R$ 16.305.959,61 à R$ 22.578.456,61 14,83% a 20,53% 

5 R$300,00 à R$619,00 R$ 8.462.974,31 à R$ 11.329.180,31 14,92% a 19,97% 

6 R$40,00 à R$301,00 R$9.063.372,00 à R$11.960.472,00 15,2% a 20,04% 

Próprio autor 

 

Analisando a tabela acima (Tabela 17), observa-se que o brownfield 01 apresentou maior 

lucratividade, variando de R$ 32.328.540,96 à R$ 23.542.990,96 enquanto o brownfield 03 

apresentou o menor valor de lucro líquido, variando de R$ 6.018.751,52 à R$ 8.474.848,52. 
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Quanto ao potencial construtivo, a análise mostrou que no Brownfield 01 tem capacidade para 

construção de 808 unidades, o Brownfield 02 permite 745 unidades, o Brownfield 03 com 269 

unidades, Brownfield 04 tem capacidade para 874 unidades, Brownfield 05 com 433 unidades e o 

Brownfield 06 com capacidade construtiva de 493 unidades.  

5. CONCLUSÃO 

O trabalho teve a finalidade de calcular o potencial de cada Brownfield previamente com um 

potencial expedito, sem chamar a atenção do mercado. Dessa forma conseguimos calcular a 

capacidade construtiva do terreno e estimar se este tem potencial de negociação em função das 

premissas de lucratividade e preço do terreno para assim propor ao proprietário uma oferta 

passível de aceitação.  

Com a análise dos resultados foi possível concluir que todos os terrenos analisados têm real 

potencial de lucratividade para a construção de habitação de interesse social. Sendo assim uma 

solução para incentivar novos investimentos nesse tipo de construção e consequentemente 

diminuir a precariedade habitacional da população de baixa renda.  

O terreno 03 apresentou a menor margem de lucratividade devido à sua limitação na construção, 

considerando o fato de localizar-se uma área mais próxima à praia e seguir parâmetros de uso e 

ocupação do solo mais restritos. A maior margem de lucro foi a do Brownfield 01, mesmo 

considerando-se um alto preço do m² do terreno.  

Essa discrepância no valor do térreo, comparando-o com os demais preços de compra, deve-se 

ao fato de localizar-se em uma área que vem desenvolvendo-se com o passar dos anos, após a 

construção de um shopping center na região em um terreno  caracterizado também como uma 

Brownfield industrial. Esse fato comprova a importância da reutilização desses vazios urbanos 

para a revitalização imobiliária e urbana das regiões de baixa renda, trazendo inúmeros 

benefícios quanto à melhorias na infraestrutura. Mas por outro lado atinge parte da população de 

baixa renda que vive em imóveis alugados, pois com a valorização o preço a ser cobrado em 

aluguéis de imóveis também aumenta.  
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