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RESUMO
O crescimento do número de habitações e empreendimentos muito diz respeito a
profissão do Engenheiro Civil, aprender a lidar com o mercado da construção e
saber posicionar-se diante das oportunidades é o desafio de todo acadêmico
bacharel em engenharia. São inúmeras as áreas de atuação como projetos,
orçamentos, execução, pontes, estradas e engenharia legal, sendo assim este
trabalho busca apresentar informações sobre o ramo da Engenharia de Avaliações
buscando na norma técnica brasileira e em autores renomados da área dados que
comprovem a prerrogativa do Engenheiro Civil como Engenheiro Avaliador.
Entender o conceito de uma avaliação, conceito de valoração e valor e mercado
imobiliário bem como a contextualização da história da engenharia de avaliações no
Brasil são fundamentais para tal processo. No Brasil são exigidos mais de 500 mil
laudos de Avaliações de Imóveis por ano por Instituições Públicas e Privadas
havendo espaço para o profissional de engenharia civil atuar, no entanto
especialização e aprofundamento na área por parte do profissional são de suma
importância para que a prerrogativa do Engenheiro Civil seja respeitada, a pesquisa
de dados de mercado, inferência estatística, uso de software e análise de resultados
são tarefas corriqueiras na função do engenheiro civil avaliador, assim como o
desenvolvimento e apresentação do laudo de avaliação, desta forma este trabalho
apresenta de forma completa um passo-a-passo desta atividade. Como objetivo final
apresenta-se um Laudo de Avaliação de imóveis baseado na NBR 14653 de 2011,
para que desta forma ateste-se a prerrogativa do engenheiro civil, como resultado
apresenta-se um estudo completo de um imóvel desde a concepção de uma análise
de mercado até a apresentação do resultado final do valor do imóvel.
Palavras-chave: Engenharia. Avaliação. Valor. Valoração. Imóvel.
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ABSTRACT

The growth in the number of dwellings and developments greatly concerns the
profession of the Civil Engineer, learning to deal with the construction market and
knowing how to position oneself in the face of opportunities is the challenge of every
bachelor's degree in engineering. There are numerous areas of action such as
projects, budgets, execution, bridges, roads and legal engineering, and this work
seeks to present information on the field of Engineering of Evaluations, searching in
the Brazilian technical norm and renowned authors of the area data that prove the
prerogative of the Civil Engineer as an Engineer. Understanding the concept of
valuation, concept of valuation and value and real estate market as well as the
contextualization of the history of engineering appraisals in Brazil are fundamental to
such a process. In Brazil, more than 500 thousand reports of Real Estate
Assessments are required per year by Public and Private Institutions, with space for
the civil engineering professional to work, however, specialization and deepening in
the area by the professional are of paramount importance so that the prerogative of
the Civil Engineer is respected, the research of market data, statistical inference, use
of software and analysis of results are common tasks in the function of the civil
engineer evaluator, as well as the development and presentation of the appraisal
report, in this way this work presents in a way complete a step-by-step of this activity.
The final objective is to present an Appraisal Report on real estate based on NBR
14653 of 2011, in order to ascertain the prerogative of the civil engineer, as a result
presents a complete study of a property from the conception of an analysis of to the
presentation of the final result of the property value.
Keywords: Engineering. Evaluation. Value. Valuation. Property.
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1 INTRODUÇÃO
Sabe-se que o leque de atuação do profissional de engenharia é extenso
podendo o engenheiro se identificar e qualificar-se em diversas áreas como projetos,
execuções, gestão de projetos, engenheiros estruturais, orçamentistas, atuação em
estradas, pontes, projetos topográficos e geodésicos, obras de captação e
abastecimento de água, saneamento, vida acadêmica ou laboratorial dentre outras
tantas, assim como a engenharia legal e pericias. O presente trabalho tem por
objetivo aprofundar-se no campo de Engenharia de Avalições Imobiliárias (CONFEA
,1933).
Embora as cidades brasileiras passem por aumento da malha urbana no que
se refere a construção de habitações familiares sabe-se que o déficit habitacional
ainda é imenso. Entende-se por déficit habitacional como sendo o número de
famílias que não possuem casa própria ou que possuem casas em condições
inadequadas. O censo demográfico de 2010 aponta que o Brasil apresenta um
déficit habitacional de 6,490 milhões de unidades, o correspondente a 12,1% do total
de domicílios no país. Esses números constituem-se de um conjunto de situações
como domicílios precários e imóveis sem fins residenciais e lugares que servem
como moradia alternativa, como por exemplo, pontes e viadutos, barracas, entre
outros, o que indica a carência de novas unidades domiciliares, assim como
também, os domicílios rústicos que são aqueles sem paredes de alvenaria ou
madeira proporcionando desconforto e risco de contaminação por doenças. Somase ainda a coabitação familiar que é representada quando há mais de uma família
por domicílio e ainda quando ocorre, o que se chama de ônus Excessivo com
Aluguel que é o fato de famílias urbanas com renda até três salários mínimos
gastem 30% ou mais de sua renda com aluguel. Inclui-se ao déficit habitacional
residências em situações com três moradores ou mais por dormitório classificandose de adensamento Excessivo de Domicílio Alugados (IBGE, 2010).
O fato apresentado sobre o déficit habitacional aliado a necessidade de
políticas públicas de desenvolvimento da habitação demandam que nos próximos
anos ocorra um aumento de construções e transações imobiliárias. A isso relacionase a necessidade da atuação do profissional em engenharia de avaliações.
(SINDUSCON, 2014)
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É natural que a sociedade civil brasileira já se atentou para o fato de termos a
garantia de, que enquanto consumidores, tenhamos obras de construção civil com
qualidade e que atendam requisitos mínimos de segurança, durabilidade,
manutenção e garantia dos direitos do consumidor. Vale destacar, embora não seja
objeto deste estudo, a existência de normas de desempenho de edificações
habitacionais, normas que determinam a construção civil como efetivamente um
“produto”, produto esse que possui suas características, seu valor no mercado e
suas garantias sejam elas de quem o vendeu e de quem o comprou (NBR 15.575,
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2013).
Sabendo-se da existência do setor da economia denominada indústria da
construção civil, diante de um mercado imobiliário em constante atividade de
projeção, construção, compra e venda de empreendimentos imobiliários, perguntase como o engenheiro civil deve desempenhar sua função diante da atividade da
engenharia de avaliação de imóveis?
A Caixa Econômica Federal é responsável por uma média de 500.000 laudos
de avaliação de imóveis por ano, relativos a seus programas habitacionais quanto a
convênios estabelecidos com órgãos públicos, superintendências de seguros
privados, e contratos comerciais. Essas atividades envolvem cerca de 1.400
engenheiros no seu quadro de pessoal e em torno de 4.370 engenheiros externos.
Esses dados revelam que é uma das entidades que mais contratam ou executam
serviços de avaliações de imóveis no país (DANTAS, 2012).
Laudo de Avaliação é um documento produzido de acordo com a NBR
14.653/2001, utilizando corretamente o método científico, além de analisar também
as ações do mercado aonde o imóvel está localizado, critérios técnicos que
qualificam o imóvel, como estado de preservação, idade evidente, padrão
construtivo, patologias na construção (vícios construtivos), etc. É por isso que a
Norma Técnica brasileira determina que seja realizado por profissional qualificado
como engenheiro, arquiteto e profissionais afins com graduação acadêmica superior.
(TREVISAN, 2017).
Diante de tal dinâmica de mercado da construção civil, produção, compra e
venda, surgem questões que demandam conhecimento técnico e cientifico para
avaliações destes bens imobiliários. Contudo, este trabalho apresenta a importância
e necessidade do papel do engenheiro civil para a condução, confecção e
apresentação de um laudo de avalição imobiliária.
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Este trabalho teve como objetivo principal pesquisar sobre Engenharia de
Avalições, normas vigentes, metodologia utilizada atualmente, estabelecendo um
modelo de Laudo de avaliação de Imóveis, defendendo assim a prerrogativa do
engenheiro civil nesta área de atuação.

São objetivos específicos:

•

Pesquisar em livros, revistas e laudos técnicos e artigos publicados sobre o
tema proposto;

•

Apresentar a definição da atividade de Engenharia de Avalições;

•

Contextualizar sobre a história da Engenharia de Avaliações no Brasil;

•

Obter informações sobre quem pode fazer uma avaliação de um imóvel;

•

Coletar dados sobre quais métodos utiliza-se em uma avaliação e qual é o
mais indicado;

•

Identificar qual norma regulamenta essa atuação e qual mercado precisa de
uma avaliação de imóveis;

•

Apresentar um caso real de avaliação imobiliária, seguindo os parâmetros da
norma NBR 14653 (ABNT, 2011);

•

Apresentar um modelo de Laudo de Avaliação de Bens Imóveis.
Desta forma, apresenta-se uma pesquisa que fundamenta a Engenharia de

Avaliação Imobiliária, o uso da NBR 14653 (ABNT, 2011), a apresentação e uso de
um software de análise de regressão linear, modelo de pesquisa de mercado,
tratamentos dos dados e formatação de um Laudo Avaliatório.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção serão descritas todas as referências pesquisadas para elucidar o
presente tema da Engenharia de Avaliações, bem como apontamentos de dados da
norma vigente e autores de renomado conhecimento ao tema, fontes e dados de
intuições públicas e privadas também serão aqui descritas com o intuído de dar base
ao estudo abordado.
2.1.1 Engenharia de Avaliações
A engenharia de avaliações é um ramo da engenharia que reúne um conjunto
de informações embasadas na engenharia civil e arquitetura, bem como em outras
áreas das ciências sociais, exatas e da natureza, com o propósito de determinar
tecnicamente o valor de um imóvel, de seus direitos, frutos e custos de produção
(DANTAS, 2012).
Uma avaliação imobiliária se fundamenta em quatro pontos fundamentais: o
propósito da avaliação, os dados sobre o imóvel a ser avaliado, as referências do
mercado e o tratamento científico dedicado a essas informações. (GOMIDE, 2008).
Segundo a NBR 14653 (ABNT, 2001, p.08) engenharia de avaliações é
Conjunto de conhecimentos técnico-científicos especializados, aplicados à avaliação
de bens e consiste em “análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações,
para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como
determinar

indicadores

da

viabilidade

de

sua

utilização

econômica,

para

determinada finalidade, situação e data”.
A engenharia de avaliações quando respeitando a ordem metodológica
levando em consideração o modelo de seleção da amostra e sua generalização em
termos específicos de probabilidade, pode ser considerada uma ciência: a ciência do
valor, ao reconhecermos como ciência a comprovação de uma pesquisa com
modelos metodológicos, reconhecemos os resultados com maior veracidade embora
todo processo cientifico conter partes de inferência de dados de mercados que
podem conter desvios logo segue-se o roteiro básico das regras mas não absolutas
(DANTAS, 2012).
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É através da engenharia de avaliações que se busca informações para obter
e atribuir valor de mercado a um bem imóvel, com a finalidade de atestar o valor do
mesmo; esse valor é determinado através de um laudo técnico emitido por
profissional especializado e qualificado como engenheiro civil, arquiteto ou
agrônomo como sugere a norma técnica distinta (DANTAS, 2012).
Para estabelecer valor a determinado produto, bem ou serviços é preciso
estabelecer a definição do sentido da palavra valor, sendo assim podemos afirmar
que na área das ciências econômicas, a percepção de valor tem uma interpretação
prevalente material, sugere uma análise de valor como a característica intrínseca de
um produto oferecer alguma utilidade funcional (SMITH, 1999).
2.1.2 O Valor
A palavra valor, quando relacionada a bens materiais, faz um paralelo com o
sentido de anseio de posse, domínio ou troca de propriedade, medida em moeda
corrente seja ela real ou outra qualquer (MOREIRA, 2001).
O valor que se pretende determinar numa avaliação é o Valor de Mercado,
o qual é definido pela Norma Brasileira para Avaliação de Bens NBR 146531: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e
conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições
do mercado vigente (NBR 14653, ABNT, 2001, p.05).

Valor de mercado é o preço razoável e fundamentado pago pela aquisição de
um imóvel, por um comprador a um vendedor interessado de vender, ambos com
conhecimento do seu aproveitamento útil do bem em questão (TRIVELLONI, 2005 ).
Valor é entendido também como um conceito de mercado e não um fato, logo
valor pode ser entendido como, preço mais alto que um bem alcança em uma
negociação livre, sem que ocorra nenhum fato que force a tomada de decisão de
nenhum dos lados nem do comprador e nem do vendedor, ou seja em um ambiente
de negociação isento de pressão externa (GONZÁLEZ, 2003).
Ao tratar-se de valor é preciso esclarecer a diferença entre conceitos que
podem parecer muito próximos, seriam eles preço e custo, logo pode-se definir por
custo como sendo a quantia paga para criar ou reproduzir um bem sendo admitidos
todas as despesas decorrente deste processo, e preço pode-se estabelecer que é a
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quantia pela qual se efetua ou se propõe efetuar uma transação comercial,
envolvendo um bem, serviço ou afins (MOREIRA, 2001).
2.1.3 A Valoração

O fato de se atribuir valor aos bens e serviços baseasse historicamente na
teoria do valor, sendo assim podemos apresentar as duas maiores escolas de
pensamento econômico – a escola marxista e a neoclássica. Marx julgava que a
única forma de atribuir valor para um bem era o montante de trabalho socialmente
incorporado em sua produção. A escola neoclássica assegurava a teoria do valorutilidade, desta forma afirmava que os bens têm valor porque têm utilidade e que a
medida do valor é dada pela utilidade final que este bem viabiliza. Para esta escola,
a medida exata do valor vai ser dada pelo preço que tais produtos apresentam no
mercado (PEREIRA JUNIOR, 2014).
O homem possui estreita relação com valoração, pois possui necessidades
que precisam ser satisfeitas e este fato leva a valoração de tudo que nosso meio
possui, essa valoração está diretamente ligada a utilização e benefícios que a
propriedade de algo pode oferecer (DANTAS, 2012).
Ao compreendermos os conceitos de Engenharia de Avaliações, Valor e
Valoração podemos afirmar que determinar o valor de um bem significa; obter um
valor econômico ou monetário par tal (PEREIRA JUNIOR, 2014).
Ao tratar de avaliação de imóveis especificamente é comum confundir o valor
de mercado com o preço de um bem imóvel. O preço pode ser inferior ou superior
ao valor de mercado, dependendo de condições particulares da negociação, como a
necessidade do vendedor ou do comprador para realizar a negociação comercial.
Contudo, como os preços praticados pelo mercado podem estar ora abaixo, ora
acima do valor de mercado, na prática estima-se o valor de mercado como a média
dos preços relacionados a características intrínsecas do imóvel, mas entende-se que
toda venda efetivamente realizada inclui uma negociação particular entre vendedor e
comprador, onde também operam vários fatores subjetivos. Desta negociação
resultará o preço final da venda. Por esta razão o preço de venda e o valor de
mercado podem ser diferentes (TRIVELLLONI, 2005).
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2.1.4 O Mercado
Quando se refere a engenharia de avaliações e prática de determinação de
valor a um bem temos que conceituar o meio ao qual essa atividade está inserida
esse meio chamamos de mercado.
O Mercado é formado por três elementos sendo eles oferta, produto e
demanda. A oferta pode ser caracterizada por um vendedor, O produto ou serviço
seria o bem no qual o mercado interage, e a terceira parte é a demanda denominado
como comprador (DANTAS, 2012)
O mercado é o ambiente social ou virtual favorável às possibilidades para a
troca de bens e serviços. Também se pode entender como sendo a instituição ou
organização mediante a qual os ofertantes (vendedores) e os demandantes
(compradores) estabelecem uma relação comercial com o fim de realizar transações,
acordos ou trocas comerciais. O mercado aparece a partir do momento em que se
unem ações de oferta e procura. Os primeiros mercados que apareceram na história
da humanidade funcionavam através da troca. Com o aparecimento do dinheiro
(moeda), começaram a desenvolver-se códigos de comércio. Por sua vez, o
aumento da produção resultou no aparecimento de intermediários entre os
produtores e os consumidores finais (CONCEITO.DE, 2017)
Ao entender a relação do mercado, o conceito de valor e valoração
apresenta-se uma atividade técnica chamada engenharia de avaliações afim de
atribuir um valor de mercado ao bem imóvel mais próximo possível da realidade a
partir de critérios técnicos, seguindo normas padronizadas pela ABNT.
2.1.4.1 O mercado para engenharia de avaliações
Após definir-se tecnicamente a função da engenharia de avaliações bem
como o objetivo de se obter uma avaliação de um imóvel e a relação do mercado
com esta atividade pode-se definir quais são os agentes sociais que necessitam de
uma avaliação de imóvel. Sendo assim nota-se que a engenharia de avaliações é de
vasta utilidade para diversos agentes do mercado de compra e venda de imóveis
tais como: Imobiliárias, bancos de crédito imobiliários, compradores ou vendedores,
ainda para empresas seguradoras, o poder judiciário, os fundos de pensão, os
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incorporadores, os construtores, prefeituras, órgãos públicos e investidores
(TRIVELLONI, 2005).
Dentre as outras finalidades possíveis, destacam-se a mais usual em que o
laudo técnico elaborado em conformidade com as normas técnicas é exigível
(DANTAS, 2012).

•

Nos processos judiciais para definição do valor do aluguel por conta de ação
renovatória ou revisional de aluguel, quando se tratar de locação de imóvel
comercial;

•

Pelos bancos, quando se tratar de alienação fiduciária, hipotecas, garantias e
penhoras, casos em que, além do valor de mercado, é exigido, também, o
valor de liquidação forçada ou de venda compulsória do bem imóvel objeto do
laudo de avaliação;

•

Pelo poder público, nos casos de desapropriações ou com finalidades de
tributação;

•

Nas empresas particulares para fins fiscais, contábeis e gerenciais, além de
outras oportunidades conforme a legislação, nos eventos de incorporação,
fusão, cisão e dissolução de sociedades, quando se torna indispensável a
avaliação patrimonial dos imóveis determinados como ativo permanente
imobilizado da sociedade;

•

Pelo poder judiciário em ações legais de retomada de bens imóveis
garantidos ao credor, divórcios e dissolução de sociedades empresariais;

•

Empresas incorporadoras e construtoras, que precisam definir produtos
(obras de construção civil), investimentos, investidores e estratégias de
negócios.
Em casos específicos de necessidade de avaliações em massa de imóveis,

pode-se citar as prefeituras que são responsáveis pela aplicação dos impostos sobre
a propriedade e a transferência imobiliárias (Imposto Predial e Territorial Urbano,
IPTU, e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ITBI) e das Contribuições de
Melhoria, tributo que é aplicado no caso de valorização imobiliária recorrente de
investimentos públicos desde que demonstrada a relação destes com os imóveis em
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questão. Para realizar a gestão destes tributos precisam periodicamente da
avaliação em massa de todos os imóveis da região (TRIVELLONI, 2005).
Ao verificar a vasta quantidade de agentes que necessitam do trabalho do
Engenheiro de Avaliações nota-se um nicho de mercado potencial a ser absorvido
pela prerrogativa do engenheiro civil.
2.1.5 A História da Engenharia de Avaliações no Brasil
Os

primeiros

trabalhos

de

engenharia de

avaliações

que

se

tem

conhecimento no Brasil foram publicados em revistas técnicas de engenharia em
São Paulo, entre 1918 e 1919 (DANTAS, 2012)
No entanto vale contextualizar a história do desenvolvimento deste país para
entendermos a partir de que momento se teve a necessidade de desenvolver tais
estudos. O surgimento da Engenharia de Avaliações no Brasil deu-se a partir da
promulgação da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como a Lei das
Terras, por extinguir o Sistema de Concessões de Terras, instituído pelo governo
português desde 1375. Por essa lei foi criada a figura da propriedade particular,
dando origem aos proprietários imobiliários, os quais registravam seus imóveis nos
Assentamentos Paroquiais (SOUZA, 2007).
No início do século XIX, com os movimentos abolicionistas, os escravos que
até então eram o principal capital dos fazendeiros, foram substituídos pelas terras,
que passaram a ser consideradas como forma de riquezas e acumulo de capitais. As
terras apresentavam valor em função das expectativas de ganhos financeiros, por
meio dos aluguéis, dos arrendamentos, da produção agrícola e das vendas. Sem
contar que também eram usadas como segurança dos empréstimos bancários
realizados. A migração dos investimentos para o mercado imobiliário também foi
influenciada pelas políticas governamentais da época, quando, então, deu-se início à
especulação imobiliária (STONIER, 1965).
A partir de 1929 começou a ter uso o procedimento de avaliação de terras
pela Divisão de Taxa de Melhoria e Avaliações, da prefeitura de São Paulo. Em
1937, divulga-se o documento dando origem a Avaliação de Terrenos, na edição nº
129 da Revista Engenharia Municipal, onde abordou-se noções essenciais sobre
avaliação de terrenos, dando ênfase ao princípio de que eles decorrem basicamente
da capacidade de produzir renda (SOUZA, 2007).
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Nota-se historicamente que a necessidade da avaliação de bens imobiliários,
nasce com o desenvolvimento urbano do Brasil. Determinação de valores e
cobranças de impostos sobre os mesmos demandaram o estudo e aplicação de
formulas técnicas precisas para levantamento de valores que evitassem a
especulação imobiliária. Mais tarde com os novos modelos de governo, com a
criação de avenidas e construções públicas ocorrem as desapropriações entrando
em cena novamente a engenharia de avaliações (DANTAS, 2012).
Em 1941, Luiz Carlos Berrini, engenheiro, um dos pioneiros da engenharia de
Avaliações no Brasil publicou o primeiro livro sobre o assunto – Avaliação de
terrenos e, logo depois o livro de Avaliações de Imóveis. Foram contribuições
relevantes para engenharia de Avaliação neste país (SOUZA, 2007).
Em 1952, cria-se a primeira norma sobre avaliação de imóveis, elaborada
pelo Departamento de Engenharia da Caixa Econômica Federal, sob a chefia do
Engenheiro Daro de Eston. No mesmo ano um anteprojeto de Normas para
Avaliação de Imóveis, de autoria do Engenheiro Augusto Luiz Duprat, foi submetido
a ABNT, que recebeu a nomenclatura P-NB-74 R, em 1957 (DANTAS, 2012)
Em 1953, foi fundado o primeiro instituto de engenharia de avaliação do
Brasil, o Instituto de Engenharia Legal do Rio de Janeiro. Logo após em 1957, foi
criado Instituto Brasileiro De Engenharia De Avaliações e Perícias De São Paulo
(IBAPE).
Na década de 60, devido ao grande número de desapropriações em São
Paulo, para que ocorresse necessária abertura de grandes avenidas e também de
obras do metro se exigiu a atividade de diversos profissionais atuantes do setor. Na
década de 70, a Engenharia de Avaliações começou a despertar maior atenção dos
profissionais engajados nesse ramo em todo Brasil (IBAPE).
2.1.5.1 Dados cronológicos históricos do setor

•

1974: Realização do I Congresso Brasileiro de Avaliações em São Paulo;

•

1977: Publicação da 1° Norma Brasileira sobre o assunto pela ABNT - NB 502/77 – Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos;

•

1980: Realização do I Congresso Mundial de Engenharia de Avaliações, em
São Paulo;
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•

1980: Realização do 1° Curso de Engenharia de Avaliações oferecido por
uma universidade Brasileira, ministrado na escola Politécnica da USP.
Como alternativa para substituir os critérios até então utilizados, surgiu na

década de 80 a Metodologia de Pesquisa Cientifica Aplicada a Engenharia de
Avaliações. Na mesma década a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos, NB502/77, foi revisada, assumindo a nomenclatura NB-502/89 (NBR-5676/90), da
Associação Brasileira de Normas Técnica, pode-se comprovar grandes avanços em
relação ao texto anterior. Contudo foi na década de 90 que a engenharia de
avaliações teve seu maior desenvolvimento, pela consolidação da metodologia de
pesquisa cientifica como ferramenta indispensável para o avaliador (DANTAS, 2012)
2.1.6 Normas Técnicas sobre Engenharia de Avaliações
A ABNT, editou várias normas sobre avaliação, entre elas:

•

NBR 5676 (ABNT, 1989) (NB 502/89) – Avaliação de Imóveis Urbanos;

•

NBR 8951 (ABNT, 1985) – Avaliação de Glebas Urbanizáveis;

•

NBR 8976 (ABNT, 1985) – Avaliação de Unidades Padronizadas;

•

NBR 8977 (ABNT, 1985) - Avaliação de Maquinas, Equipamentos, Instalação
e Complexos Industriais; e

•

NBR 12721/92 (ABNT, 1992) - Avaliação de Custos Unitários e preparo de
orçamento de construção para incorporação de edifício em condomínio.
Atualmente a ABNT sintetizou o tema em uma norma única, a NBR 14653

(ABNT, 2001) Norma para Avaliação de Bens, formada por uma parte principal,
contendo os conceitos, métodos e definições comuns a todos os bens e nas demais
partes encontram-se os conceitos específicos para cada tipologia de bem e
avaliações. Este conjunto de normas compreende as seguintes partes:

•

NBR 14653 (ABNT, 2001) - Parte 1: Avaliação de bens - Procedimentos
gerais;

•

NBR 14653 (ABNT, 2011) - Parte 2: Avaliação de bens - Imóveis Urbanos;

•

NBR 14653 (ABNT, 2004) - Parte 3: Avaliação de bens - Imóveis Rurais;
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•

NBR 14653 (ABNT, 2002) - Parte 4: Avaliação de bens - Empreendimentos;

•

NBR 14653 (ABNT, 2006) - Parte 5: Avaliação de bens - Maquinas e
Equipamentos, Instalações e Bens Industriais em geral;

•

NBR 14653 (ABNT, 2008- Parte 6: Avaliação de bens - Recursos Naturais e
Ambientais;

•

NBR 14653 (ABNT, 2009) - Parte 7: Avaliação de bens - Patrimônios
históricos.
A parte 1 desempenha o papel de guia, indicado os procedimentos gerais

para demais partes e é utilizada em conjunto com cada uma delas. A importância da
NBR 14653-1 (ABNT, 2001) está na sua abrangência e atualidade, trazendo
conceitos atuais da Engenharia de Avaliações, enquanto que a NBR 12721 (ABNT,
1992) traz elementos fundamentais para preparação do memorial de incorporação e
metodologia básica para celebração de custos unitários de construção pelos
sindicatos da indústria da construção civil dos estados (NBR 14653, ABNT, 2001).
Por se tratar de obra mais atual e completa esta pesquisa trabalhara a luz da
NBR 14653-2001, que é a principal NBR consultada para o desenvolvimento dos
laudos de avaliação de bens Imóveis (ABNT, 2001).
2.1.7 Profissional Habilitado a Fazer Uma Avaliação de Imóveis
Segundo NBR 14653 (ABNT, 2001), com referência no que tange ao exercício
profissional na função de Engenheiro de avaliações a mesma apresenta seguinte
nota:
NOTA - A Resolução nº 218 do CONFEA fixa as atribuições profissionais do
engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo nas diversas modalidades e,
conforme a Resolução nº 345 do CONFEA, são de atribuição privativa dos
engenheiros em suas diversas especialidades, dos arquitetos, dos
engenheiros agrônomos, dos geólogos, dos geógrafos e dos
meteorologistas, registrados nos Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, as atividades de vistorias, perícias,
avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes
integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e
serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, de
qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam de atribuição
dessas profissões (NBR 14653, ABNT, 2011, p.02).
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Pode- se afirmar que engenharia de avaliações deve ser desempenhada por
engenheiro, arquitetos e agrônomos, cada um atendendo a critérios técnicos na sua
área de atuação, em concordância com procedimentos regulamentados pelo
CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que detenham os
princípios necessários para condução, confecção e conclusão do trabalho avaliatório
a ser executado (DANTAS, 2012)
No entanto é preciso destacar que o exercício da profissão de Engenheiro
civil no que refere-se na atuação da Engenharia de Avaliações tem como objetivo na
avaliação técnica o uso de método científico, considerando, além da conduta do
mercado onde se insere, critérios técnicos que caracterizam o imóvel, como estado
de conservação, idade do imóvel, padrão adotado na obra, problemas patológicos
da construção, etc. É por isso que a Norma Técnica brasileira exige que seja feito
por arquiteto ou engenheiro entre outros profissionais de nível superior. Ressalta-se
que corretores de imóveis estão autorizados pela Resolução 1.066/2007 COFECIConselho Federal De Corretores De Imóveis a emitir Pareceres Técnicos de
Avaliação Mercadológica – PTAM documento este com outras características
diferentemente do Laudo de Avaliação segundo norma aqui citada. O poder
judiciário exige laudos de avaliação feitos de acordo com a NBR 14.653, por
profissional que desempenhem a prerrogativa do exercício de sua profissão
(TREVISAN, 2017).
2.1.8 Generalidades e Metodologia Aplicável
A metodologia aplicável é em função, basicamente, da natureza do bem
avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quantidade
de informações colhidas no mercado. A sua escolha deve ser justificada e limitar-se
ao estipulado na norma NBR 14653, bem como nas demais partes que compõem a
NBR 14653, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de
modelos que suportem racionalmente o convencimento do valor (ABNT, 2001).
Esta parte da NBR 14653 (ABNT, 2001) e as demais partes se aplicam a
situações normais e típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar
comprovada a impossibilidade de utilizar as metodologias previstas nesta parte da
NBR 14653, é facultado ao engenheiro de avaliações o emprego de outro
procedimento, desde que devidamente justificado.
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2.1.9 Procedimentos Avaliatório Segundo NBR 14653
Os procedimentos avaliatórios usuais, com a finalidade de identificar o valor
de um bem, de seus frutos e direitos, o seu custo, bem como aqueles para
determinar indicadores de viabilidade, são:

•

Método Comparativo Direto de Mercado;

•

Método Involutivo;

•

Método Evolutivo;

•

Método Capitalização da Renda;

•

Método Comparativo Direto de Custo;

•

Método da Quantificação de Custo.
Seguem os métodos descritos respectivamente nos próximos tópicos.

2.1.9.1 Método comparativo direto de dados de mercado
Identifica o valor de mercado do bem imóvel através de levantamento de
informações e posterior análise das particularidades das informações comparáveis,
inerentes a amostra, pode ser considerado um dos mais utilizados meios de
avaliações de imóveis. É o método em que o valor do bem é estimado através de
comparação com dados do mercado assemelhados quanto aos aspectos
particulares e também extrínsecas ao imóvel avaliando. Por esse método qualquer
bem pode ser avaliado, desde que existam dados que possam ser considerados
como uma amostra representativa para o mesmo (DANTAS, 2012).
O método comparativo direto de dados de mercado compreende em
identificar o valor do bem através de tratamento técnico dos atributos comparáveis,
utilizando portando dados de mercado que se aproximem a dados do bem
avaliando, características essas que devem exercer influencias na formação dos
preços e posteriormente no valor, esse método propõe que o avaliador realize uma
pesquisa de coleta de dados e depois realize uma homogeneização nas informações
de forma a determinar o valor do imóvel (NBR 14653-1, ABNT, 2001).
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Ao se utilizar do método comparativo de mercado é essencial, se valer de
pesquisa de outros imóveis para compor o valor de tal bem, o que ocorre neste caso
é que ao selecionar outros imóveis, se obterá uma série de informações
heterógenas, por exemplo os imóveis em questão podem apresentar diferenças
como: áreas construídas, idade dos imóveis, padrão construtivos, conservação,
testada do terreno, localização da construção dentro do lote, bairro, localização de
quadra meio ou esquina, topografia do terreno, dentre tanto outros, sendo assim é
preciso homogeneizar essa informação para que seja possível a comparação de
dados de caraterísticas diferentes, utilizando-se de coeficientes em função de seus
atributos, operando uma média ponderada capaz de não distorcer os resultados
(GONZALEZ, 2003).
É o método mais utilizado na avaliação de imóveis inseridos ao meio urbano
(THOFEHRN, 2010).
Cada imóvel a ser avaliado possui características próprias e atributos
unificados que exercem influência na formação dos preços e consequentemente no
valor de mercado, logo essas informações devem ser homogeneizadas, ou seja,
devem ser tradadas de tal forma que sejam determinadas e eliminadas
discrepâncias entre os elementos de tais amostras, assim tomado como base o bem
avaliando (CAVALCANTI, 2002).
No método de comparativo direto de dados de mercado o valor do imóvel é
obtido pela comparação com um conjunto de dados de mercado (amostra) que
possuem

atributos

mais

semelhantes

possíveis

aos

do

imóvel

avaliando

(THOFEHRN, 2010).
Tratando-se de homogeneização de dados coletados, pode-se ressaltar ainda
teoria da conversão de todos os valores pesquisados em novos, ou seja, ao
pesquisar valores de imóveis que já foram negociados, pode-se admitir que estas,
foram feitas avista, no tempo presente, e transferida para o mesmo local da
avaliação mas para isso é preciso admitir um denominador comum para tal
comparação, sendo assim sugere-se que a homogeneização seja processada com
ajuda de coeficientes, neste caso o coeficiente deve ser apontado pelo engenheiro
avaliador a partir da sua relevância é possível citar os coeficientes mais relevantes
em uma avaliação (MOREIRA, 2003).

•

Coeficiente de localização;
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•

Coeficiente de topografia;

•

Coeficiente de esquina;

•

Coeficiente de forma;

•

Coeficiente de forma de pagamento;

•

Coeficiente de medidas.
Neste método de comparativo direto de mercado, destaca-se enfaticamente

como fator de extrema atenção a ser analisada é a localização do imóvel, pois não
se pode afirmar que o comportamento de mercado seja igual em localizações
distintas, tudo leva a crer que diferenças sócio-econômicas-culturais do entorno
remetem a cenários de mercado diferenciado (GONZÁLEZ, 2003).
Na literatura de avaliação de imóveis são considerados como principais
fatores influenciantes na explicação do valor dos imóveis os fatores de vizinhança,
de acessibilidade e as características próprias construtivas do imóvel, Além desses
fatores principais também são considerados como importantes outras informações
como a época da avaliação, a economia geral da região, as leis vigentes e a
situação legal do imóvel, entre outras (DANTAS, 2012).
Os modelos de valor, que expressam a relação do valor como variável
dependente com os fatores influenciantes como variáveis independentes, têm sido
tradicionalmente tratados por métodos econométricos e são chamados modelos
hedônicos de preços, onde o peso relativo de cada variável explicativa no valor total
do imóvel é modelado por regressão múltipla, O modelo de regressão múltipla deve
ser adotado quando mais de uma variável independente é necessária para explicar a
variabilidade dos preços praticados no mercado (DANTAS, 2012).
A equação geral de preços hedônicos de imóveis pode ser expressa da
seguinte forma:
V

=

f

(1)
Onde:
V = Valor estimado de mercado;
L = Representa as variáveis características do lote;
S = Corresponde às variáveis estruturais ou construtivas do imóvel;

(L,S,N,P,t)

25

N = Representa as variáveis correspondentes à vizinhança;
P = Corresponde as variáveis de proximidade ou distância a pontos de
valorização importantes;
T = Corresponde ao período de tempo em que a avaliação é realizada.

2.1.9.2 Método involutivo
É aquele fundamentado em modelo de viabilidade técnico-econômica para
estimação do valor do terreno, dando como base o seu aproveitamento eficiente,
mediante hipotético empreendimento imobiliário compatível com características do
imóvel e com possibilidades de comercialização. A avaliação por este processo
considera a receita provável da comercialização das unidades hipotéticas com base
em preços obtidos em pesquisas, considera todas as despesas inerentes a
transformação do terreno no empreendimento projetado. Prevê uma margem de
lucro líquido ao empreendedor, despesas de comercialização, remuneração do
capital-terreno calculados em prazos viáveis ao projeto, à execução e à
comercialização das unidades, mediante a taxas financeiras operacionais reais
expressamente justificadas. O próprio nome deste método sugere o valor é estimado
através de um processo de involução, sendo que calcula-se o preço de venda
menos todos os custos da operação para chegar a uma margem de lucro que
viabilize o empreendimento. Resume-se na identificação do valor de mercado do
bem, baseado na sua real utilidade efetiva alicerçado em modelo de projeto de
viabilidade

técnico-econômica,

mediante

a

um

futuro

empreendimento

de

características próximas ao do bem avaliando, considerando-se panoramas viáveis
ou não para execução e comercialização do produto (DANTAS, 2012)
A seguir o modelo de cálculo do método involutivo dado por:
X=VL-DT-L
(2)
Onde:
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X = Valor máximo que se pagaria pelo terreno para viabilizar o
empreendimento;
VL = Receita total obtida com a venda das unidades resultante do
empreendimento;
DT = Despesas totais com a implantação do empreendimento;
L = Lucro mínimo previsto pelo investidor.

2.1.9.3 Método evolutivo
Configura o valor do imóvel pelo conjunto dos valores das suas partes
integrantes, devendo ser considerado o fator de comercialização, ou seja, o valor de
mercado é estipulado pela junção de outros métodos, a partir da soma do valor do
terreno, considerando os custos da construção e o fator da comercialização, Esse
fator pode ser estimado pelos métodos comparativo de dados de mercado admitindo
que este pode ser maior ou menor dependendo da conjuntura do imóvel avaliando.
(NBR 14653, ABNT, 2001).
Modelo de cálculo:
VI= (VT+CA).FC

(3)

Onde:
VI = Valor estimado do imóvel;
VT = Valor estimado do terreno;
CA = Custo da reedição das benfeitorias;
FC = Fator de comercialização.
É possível afirmar que, independentemente do método a ser adotado para o
levantamento do valor do imóvel, será adotado modelos mistos para se atingir os
resultados, por exemplo no modelo evolutivo será necessário se utilizar do modelo
de comparativo de mercado para se estimar o valor do terreno, e também o fator de
comercialização que será admitido pelo engenheiro de avaliações podendo esse
fator maior ou menor dependendo da conjuntura do mercado (DANTAS, 2012).
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2.1.9.4 Método da capitalização da renda
Estipula o valor do bem, com base na capitalização presente da sua renda
líquida presumida, considerando-se panoramas futuros, essa avaliação leva em
conta a estimação do valor do imóvel ou se suas partes constitutivas como base na
capitalização presente da sua renda líquida, real ou prevista. Por exemplo o valor de
um hotel não é somente o valor da obra em si e sim a capacidade deste
empreendimento gerar renda neste caso não se avalia somente o valor intrínseco do
bem, esse valor é chamado de valor econômico, esse valor é expresso pela taxa de
rentabilidade do capital necessário a construção e aproveitamento do mesmo.
(DANTAS, 2012).
2.1.9.5 Método comparativo direto de custo
Determina o custo do bem por meio de análise técnica dos atributos dos
elementos comparáveis, utilizando de informações de elementos próximos a outro
dado já existente no mercado com características relevantes e mensuráveis. Sendo
assim a utilização deste método deve considerar uma amostra composta por
benfeitorias de projetos semelhantes, identificando custos diretos e indiretos por
meio de orçamentos sintéticos ou analíticos (NBR 14653, ABNT, 2001).
Na Figura 1 é apresentado modelo de planilha a ser utilizado para
levantamento dos custos.
Figura 1 – Modelo de Planilha orçamentária
Planilha Orçamentária
Custo
Item
1
2
3
4
5

Discriminação

Uni.

Quantidade

Unit.

Total

Fonte
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...
Total
Fonte: Engenharia de Avaliações (2012)

O método comparativo de custo, compreende na soma de todos os custos
diretos e indiretos da edificação somado ao valor do terreno avaliado por
comparação direto de mercado, esse método fundamenta-se na premissa que um
comprador bem informado não pagará mais que o necessário para construir uma
propriedade de igual teor ao bem avaliando (GONZÁLEZ, 2003).
2.1.9.6 Método da quantificação de custo
Este método é baseado na teoria do valor objetivo, pois o valor é inerente ao
bem avaliado e que depende diretamente do seu custo de fabricação, deduzindo a
depreciação. Esse método consiste na reprodução dos custos de seus elementos,
essa reprodução pode ser feita através de um orçamento detalhado rigoroso, em
função da avaliação devendo ainda seus componentes serem especificados,
justificados e quantificados (DANTAS, 2012).
O método de quantificação de custo pode ser utilizado para imóveis com
benfeitorias inacabadas, ou para imóveis com características peculiares e que faltem
dados no mercado para que se utilizem métodos de comparativos diretos ou outros
métodos de avaliação (CAVALCANTI, 2002).
Pelo fato de não avaliar o valor do imóvel e sim os custos baseados na
reprodução de um imóvel novo original ao avaliando, o método de quantificação de
custo, geralmente é utilizado em casos de indenizações (MAIA FILHO, 1988)
Esse método pode considerar incompleto pois o mesmo não avalia o valor do
bem, mais sim o custo de reprodução e o valor de mercado de uma propriedade não
está diretamente ligada tão somente aos seus custos e sim a diversos outros fatores
como por exemplo oferta e demanda, outro exemplo que não se encaixa nesse
método seria avaliar um imóvel com muitos anos de vida, logo o custo atual da sua
reprodução será muito superior do que o seu real custo inicial de construção
(GONZÁLEZ, 2003)
Determina-se o custo do bem ou de suas partes por meio de levantamentos
detalhados, a partir das quantidades de serviços e materiais utilizados no bem
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avaliando, e respectivos custos diretos e indiretos, esse método é composto pelo
custo de suas benfeitorias baseadas pela reprodução de seus componentes com
base em orçamentos ou a partir de um custo unitário básico (CUB) que é
determinado pelo Sindicato da Industria da Construção civil-SINDUSCON, e demais
custos inerentes ao bem como despesas de projetos, impostos, elevadores,
fundações

especiais

instalações

especiais,

obras

complementares,

custos

financeiros, administração da obra, corretagem, dentre outras previstas (NBR 14653,
ABNT, 2001).
Na Figura 2, apresenta-se uma tabela com dados do CUB, para o ano de
2017, determinado pelos SINDUSCON-SC:
Figura 2 – Custo Unitário Basico Santa Catarina

Fonte: Sinduscon, 2017

Nos custos publicados incluem despesas mais comuns na edificação, desta
forma, os custos complementares devem ser calculados aplicando o modelo a
seguir:
CF=(CUB + OE+OI+OD+(OFe-OFd) ) ( 1+A) (1+F) (1+L )

(4)

S
Onde:
CF = Custo Unitário de Construção por m² de área Equivalente da construção;
CUB = Custo Unitário básico;
OE = Orçamento de Elevadores;
OI = Orçamento de instalações especiais como, geradores, sistemas de
proteção contra incêndio, centrais de gás, interfones, antenas coletivas,
urbanização, projetos;
OD = Orçamento com Outras despesas diversas;
OFe = Orçamento Fundações Especiais;
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OFe = Orçamento de Fundações diretas;
S = Área equivalente global de construção;
A = Taxa de administração da obra;
F= Percentual relativo aos custos financeiros durante o período da
construção;
L = Percentual correspondente ao lucro da Construtora.

2.1.10 Métodos Para Identificar Indicadores de Viabilidade da Utilização Econômica
de um Empreendimento
Os procedimentos avaliatório usuais com a finalidade de determinar
indicadores de viabilidade da utilização econômica de um empreendimento são
baseados no seu fluxo de caixa projetado, a partir do qual são determinados
indicadores de decisão baseados no valor presente líquido, taxas internas de
retorno, tempos de retorno, entre outros (DANTAS,2012).
Esse método é utilizado quando o valor do imóvel depende quase que
exclusivamente da capacidade de gerar renda seja ela líquida, ou futura, ou seja o
valor total desta avaliação somará o valor do imóvel mais o terreno e a sua
capacidade de capitalização, geralmente esse tipo de avaliação se aplica a
empreendimentos como hotéis, shopping, terrenos rurais e outros (CAVALCANTI,
2002).
Outra forma de explicar esse método para determinar o valor de um imóvel
desta natureza de geração de renda é representada pelo valor atual dos benefícios
futuros que resultam do direito à propriedade, considera-se que um comprador
adquire um imóvel com essas características com interesse na renda que o mesmo
pode oferecer (MOREIRA, 2001).
2.1.11 Metodologia Científica Aplicada
Ao esclarecer os principais métodos adotadas pela norma de avaliações de
imóveis, dá-se continuidade a apresentação da então chamada metodologia
cientifica aplicada, que se refere ao detalhamento das fases utilizados nas atividades
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do Engenheiro civil para realizar o trabalho de avaliação de imóveis a luz da norma
(NBR 14653, ABNT, 2001).
Ao iniciar o processo de avaliação determina-se as principais informações que
irá submeter a análise no decorrer do processo (DANTAS, 2012)

•

Sobre Localização: Município, bairro, rua, e polos de influência;

•

Sobre o Negócio: Locação ou venda;

•

Natureza da operação, oferta ou transação:

•

Contemporaneidade: época de ocorrência do evento;

•

Condição de pagamento: à vista ou a prazo;

•

Sobre a documentação: Escritura, contrato de compra e venda, pública ou
particular, recibo, procuração, alvará judicial, bem em inventário, projetos
aprovados, averbações etc.
Sendo assim determina-se a metodologia que serve como guia base para

estabelecer o processo de avaliação de um imóvel, transcorrendo desde a escolha
das informações de interesse primordiais, a forma como coletá-las, analisá-las, e
tratá-las, esse ciclo garante o resultado satisfatório na observação da variação dos
preços do mercado em questão, considera-se como passos fundamentais a
avaliação (DANTAS, 2012).

•

Conhecimento do objeto da pesquisa (bem a ser avaliado);

•

Preparação da pesquisa (planejamento);

•

Trabalho de campo (coleta de dados);

•

Processamento e análise dos dados (análise);

•

Interpretação e explicação dos resultados (modelo);

•

Finalmente o laudo de avaliação (laudo de avaliação).

2.1.12 A Documentação do Bem Avaliando
Cabe ao engenheiro de avaliações solicitar ao contratante ou interessado o
fornecimento da documentação relativa ao imóvel necessária à realização da
avaliação, considera-se documentação os documentos como escrituras ou

32

promessa de compra e venda, pública ou particular, procuração, alará judicial, bem
em inventario, plantas aprovadas, averbações etc. Na impossibilidade de o
contratante ou interessado fornecer toda a documentação necessária, o engenheiro
de avaliações deverá julgar sobre a possibilidade de elaborar a avaliação, caso o
engenheiro decida por efetuar o trabalho mesmo sem ter a devida documentação,
deverá deixar claramente expressas as ressalvas relativas à insuficiência ou
incoerência da informação, bem como os contratempos que ocorram em função
dessas condições, considera-se documentação, documentos como escrituras ou
promessa de compra e venda, pública ou particular, procuração, alvará judicial, bem
em inventario, plantas aprovadas, averbações entre outros que tenham informações
comprovadas sobre o imóvel.(NBR 14653, ABNT, 2001).

2.1.13 Legislação a Consultar
Recomenda-se ao reconhecer o imóvel avaliando, antes mesmo de preparar
a pesquisa de avaliação tomar conhecimento de todas as legislações vigentes como
por exemplo; consultar as legislações: municipal, estadual e federal, bem como
examinar outras restrições inclusive decorrentes de passivo ambiental ou incentivos
que possam influenciar no valor do imóvel (NBR 14653-2, ABNT, 2001).
2.1.14 Planejamento da Pesquisa
Após tomar conhecimento sobre informações do objeto a ser avaliado é
necessário saber quais as principais variáveis que podem influenciar a determinação
do valor do imóvel, para isso apresenta-se a seguir as principais variáveis
especificas para terrenos e as principais variáveis para benfeitorias, observa-se que
cada imóvel é único sendo as variáveis podem ser uteis em alguns casos e
descartáveis para outro dependendo do modelo de avaliação e situação a ser
empregado.
2.1.15 Variáveis Específicas para Terrenos
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Ao submeter um imóvel a avaliação inicia-se na compreensão das variáveis
da sua localização e na caracterização de variáveis especificas da região e do
terreno, sendo assim destaca-se a atenção dispensada em seu entorno quanto
(NBR 14653, ABNT, 2004):

•

Área e dimensões: frente, fundos, lado direito lado esquerdo;

•

Formato por exemplo: o terreno pode ser retangular, quadrado, trapezoidal,
circular Poligonal ou irregular;

•

Vocação: residencial, comercial, industrial;

•

Índice de aproveitamento: gabarito, taxa de ocupação;

•

Topografia: plano, aclive, declive;

•

Solo argiloso, silicioso, rochoso paisagístico e urbanístico;

•

Indicações de limites e confrontações com relação aos vizinhos sempre que
possível com nomes dos proprietários de terrenos de divisa;

•

Lotes isolados: Situação na quadra (esquina, meio)

•

Lotes em condomínio: Fração Ideal, Área comum, Benfeitorias, área privada;

•

Glebas: Área liquida exclusiva para lotes, restrições físicas como rochas,
córregos, rios, restrições ambientais como área de reservas, restrições legais
como faixas de domínio, fontes de água, linhas de transmissão,

•

Relação com pontos importante como acesso a serviços públicos, escolas,
hospitais, centros de abastecimentos como supermercados, padaria,
farmácia, transporte coletivo, clubes;

•

Condições de drenagem, permeabilidade do solo;

•

Sobre o Logradouro: Infraestrutura urbana água, esgoto, energia elétrica;

•

Trafico de veículos, circulação de pedestres,

•

Influência de polos valorizantes ou desvalorizantes.

2.1.16 Variáveis para Benfeitorias
Logo em seguida após delimitar variáveis independentes de terreno e
localização deve se estabelecer variáveis diretamente ligadas ao imóvel e suas
benfeitorias, entende-se como benfeitoria toda construção realizada em determinado
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espaço que não possa ser deslocada sem que ocorra a sua destruição, fratura ou
dano, segue as principais variáveis relacionadas (DANTAS, 2012):

•

Padrão de Acabamento: caracterização da edificação em função a qualidade
dos materiais utilizados na construção;

•

Estado de conservação:

•

Idade: “Idade Fiscal” do Habite-se;

•

Idade Aparente: ligada diretamente a apresentação visual e ao estado de
conservação

•

Divisão interna do imóvel: Analise a distribuição dos cômodos, desenho
arquitetônico par uso racional dos cômodos tende a valorização;

•

Área privativa, número de pavimentos,

•

Equipamentos: por exemplo, aquecimento central, piscinas, sauna:

•

Patologias, infiltrações, mofos, vícios construtivos, trincas e rachaduras;

•

Construtoras/incorporadora;

empresa

que

realizou

a

construção

ou

concepção do empreendimento;
•

Sobre a posição: Orientação Solar, vista panorâmica, insolação, ventilação
nível de ruído;

•

Sobre o meio: poluição de visual, poluição ambiental,

•

Exclusiva para unidades em condomínio – Área Comum, Fração ideal,
organização do condomínio, número de vaga de garagens, número de
elevadores, segurança.

2.1.17 Levantamento das Variáveis
Ao avaliar um imóvel é preciso determinar uma série de variáveis
relacionadas ao imóvel em questão, entende-se como variável uma medida que
assume valores diferentes em diferentes pontos de observação, há variáveis que é
possível identificar com mais clareza como por exemplo a área ou medida da frente
de um terreno, mas existem outras que é necessário observações e levantamento
mais minuciosos como a mensuração de uma variável como quesito vizinhança por
exemplo, quanto observa-se que uma variável está ligada a outra essa relação pode
ser uma covariação, associação ou dependência. Na engenharia de avaliações as
variáveis podem ser quantitativas quando podem ser medidas, ou qualitativas
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quando se referem a uma qualidade inerente ao bem como por exemplo se o imóvel
é novo ou usado, e podem ser variáveis dependente é aquela afetada ou explicada
pela independente, ou seja, elas variam a partir de uma variável independente. Na
engenharia de Avaliações considera-se como variável dependente o preço praticado
no mercado, e como variáveis independentes as respectivas características físicas,
locacionais, e econômicas do imóvel (RICHARDSON, 1989)
2.1.18 Variáveis Dependentes
Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma
investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão dos
preços e de formas de pagamento, o importante ao identificar os valores praticados
no mercado é observar valores praticados em transações efetivadas e não somente
em preços ofertados, pois entende-se que valores no momento da oferta não se
refere a preços normalmente praticados na transação final (DANTAS, 2012)
2.1.19 Variáveis Independentes
Ao definirmos as diretrizes que usaremos como objeto de pesquisas devemos
conceituar o que são as variáveis Independentes e como podemos extrair destas
variáveis os dados para que servirão de informação par avaliação.
As variáveis independentes referem-se às características físicas (por
exemplo: área, frente), de localização (como bairro, logradouro, distância a pólo de
influência, entre outros) e econômicas (como oferta ou transação, época e condição
do negócio – à vista ou a prazo). Devem ser escolhidas com base em teorias
existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que se
revelem importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis consideradas
no planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco relevantes e vice-versa (NBR
14653, ABNT, 2001).
Sempre que possível, recomenda-se a adoção de variáveis quantitativas. As
diferenças qualitativas das características dos imóveis podem ser especificadas na
seguinte ordem de prioridade:
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•

Por meio de codificação, com o emprego de variáveis dicotômicas (por
exemplo: aplicação de condições booleanas do tipo “maior do que” ou “menor
do que”, “sim” ou “não”);

•

Para quantificação das variáveis qualitativas faz-se necessário transformar
essas características em dados numéricos, isso chama-se codificação, sabese que em uma avaliação ocorrem muitas situações aonde são atribuídas as
variáveis apenas duas opções como resposta do tipo sim ou não, ausência ou
presença de determinado tributo como por exemplo oferta ou transação,
aluguel ou venda, comercial ou residencial, sendo assim atribui-se ( 0 ) zero
para variação de menor valor e ( 1 ) um para situação oposta ( DANTAS,
2012);

•

Pelo emprego de variáveis proxy (por exemplo: padrão construtivo expresso
pelo custo unitário básico);

•

Por meio de códigos alocados (por exemplo: padrão construtivo baixo igual a
1, normal igual a 2 e alto igual a 3).
Ao definir as variáveis independentes, deve-se elaborar um modelo de ficha

de coleta de dados levando em consideração as informações que precisa coletar na
vistoria.
2.1.20 Vistoria
Ao conhecermos os métodos de avaliação reconhecidos pela norma, inicia-se
a apresentação de pontos específicos necessários para realização de um trabalho
avaliatório, pode-se afirmar até aqui, que a base da engenharia da avaliação é a
informação, a aplicação correta de qualquer um dos métodos apresentados depende
essencialmente das informações obtidas no campo, a vistoria serve para conhecer e
caracterizar o imóvel em questão, sendo assim é possível afirmar que a vistoria é
uma das fases essenciais ao processo. A vistoria deve corresponder a
caracterização de aspectos da região a ser avaliada como condições topográficas,
condições ambientais, ocupação existente, aspectos ligados à infraestrutura urbana,
sistema viário entre outros. A caracterização do terreno avaliando e caracterização
das benfeitorias como aspectos construtivos, qualitativos, funcionais, arquitetônicos
e outros definidos anteriormente, é de extrema importância a apresentação de
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desenhos, fotos, projetos e outros documentos que esclareçam aspectos relevantes
a avaliação (DANTAS, 2012).
2.1.21 Tratamento dos Dados
Após realizar a vistoria e coletar as informações de campo, atribuindo dados a
variáveis anteriormente estipuladas, chega o momento de tratar os dados, ou seja, é
o momento de realizar a compreensão das informações, neste momento geralmente
se tem uma amostra formada por imóveis com características heterogêneas entre
sim em relação ao bem avaliando, logo é necessário que ocorra uma
homogeneização dos dados coletados (DANTAS, 2012).
É recomendável, preliminarmente, a sumarização das informações obtidas
sob a forma de gráficos que mostrem as distribuições de frequência para cada uma
das variáveis, bem como as relações entre elas. Nesta etapa, verificam-se o
equilíbrio da amostra, a influência das possíveis variáveis-chave sobre os preços e a
forma de variação, possíveis dependências entre elas, identificação de pontos
atípicos, entre outros. Assim, pode-se confrontar as respostas obtidas no mercado
com as crenças a priori do engenheiro de avaliações, bem como permitir a
formulação de novas hipóteses (NBR 14653, ABNT, 2001).
No tratamento dos dados podem ser utilizados, alternativamente e em função
da qualidade e da quantidade de dados e informações disponíveis (NBR 14653,
ABNT, 2001):

•

Tratamento cientifico;

•

Tratamento por Fatores;

2.1.21.1 Tratamento por fatores
Os fatores a serem utilizados neste modelo de tratamento devem ser
indicados periodicamente pelas entidades técnicas regionais reconhecidas e
revisados em períodos máximos de dois anos, e devem especificar claramente a
região para a qual são aplicáveis. Alternativamente, podem ser adotados fatores de
homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo de mercado específico
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que lhes deu origem seja anexado ao Laudo de Avaliação (NBR 14653, ABNT,
2001).
No tratamento por fatores, as discrepâncias existentes entre os dados de
mercado e o imóvel avaliando são homogeneizadas por fatores devidamente
fundamentados e, a seguir, é feita a análise estatística dos resultados
homogeneizados (THOFEHRN, 2010).
O tratamento por fatores é utilizado em situações em que a quantidade de
dados da amostra, pequena e não permite a utilização da inferência estatística,
considera-se

fatores

utilizados

com

mais

frequências

os:

Fatores

de

Contemporaneidade, Fator Fonte, Fator Testada, Fator de Profundidade, Fator
Melhoramentos entre outros (DANTAS, 2012).
2.1.21.2 Tratamento cientifico
No tratamento científico devem ser utilizadas ferramentas da inferência
estatística, na busca de modelos explicativos de mercado imobiliário (DANTAS,
2012).
O tratamento científico serve para estimar o valor de mercado do imóvel, e
fundamenta-se na metodologia inferencial, que consiste na dedução de expressão
algébrica que confirme a formação de valor de mercado para o imóvel avaliando
(ABUNAHMAN, 2000).
Tendo em vista que no tratamento cientifico a estimativa do valor determinase modelos elaborados especificamente para a avaliação do bem avaliando e pela
substituição de suas características na equação resultante, pode afirmar que o nível
de precisão e fundamentação do trabalho realizado pelo tratamento cientifico
apresenta um nível de precisão maior e mais apurado (DANTAS,2012).
A análise exploratória dos dados tem o objetivo de esclarecer as informações,
isso pode ser feita de maneira simples, através do auxílio de softwares, ilustrando
através de gráficos de barra, histogramas, eixos cartesianos, nesta etapa analisa-se
o equilíbrio da amostragem, a influência de cada variável sobre os valores, as
dependências entre variáveis, identificação de informações irrelevantes, Em um
estudo de mercado deve-se atentar para três cuidados básicos com os dados:
descrição, exploração e explicação (DANTAS, 2012).
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2.1.22 Inferência Estatística
A primeira etapa da análise pode-se chamar de descrição e a última parte da
análise é a interpretação o processo que ocorre na ligação destes dois eventos
denomina-se

Inferência

estatística,

inferir

significa

concluir,

logo

inferir

estatisticamente significa tirar conclusões com base em medidas estatísticas, na
engenharia de avaliações o que se pretende é explicar o comportamento do
mercado que se analisa, com base nas informações coletada nele mesmo, sendo
assim a inferência estatística é fundamental para solucionar questões como por
exemplo conhecendo apenas uma parte do mercado pode-se concluir sobre o
comportamento geral, com certo grau de credibilidade (DANTAS, 2012).
O seu objetivo central é estimar as características da população (parâmetros)
a partir do conhecimento das características de uma amostra dela extraída
(estatísticas) (DANTAS, 2012).
A inferência estatística envolve a formulação de conclusões sobre um todo,
após examinar apenas uma parte ou amostra dele. Para que a inferência estatística
seja válida, a amostra deve ser representativa da população, e a probabilidade do
erro, ser especificada (RADEGAZ, 2011).
2.1.23 Modelagem
Após a sumarização dos dados, o avaliador deve buscar os modelos
explicativos do mercado, utilizando técnicas da inferência estatísticas, os modelos
são uma apresentação simplificada de mercado, pois os mesmos não possuem
todas as informações da população, mas sim apenas uma parte da mesma chamada
de amostra, por isso precisa de cuidados científicos na sua elaboração para fornecer
respostas confiáveis e válidas (DANTAS 2012)
Modelo é uma estruturação simplificada da realidade que supostamente
apresenta, de forma generalizada, características ou relações importantes
(HAGGETT; CHORLEY, 1975).
Em função da metodologia adotada, o tratamento dos dados obtidos deve ser
feito através de exames e cálculos, para se assimilarem: qualidade dos dados,
frequência dos atributos, regularidade das ocorrências, influência dos tributos da
formação dos preços e suas interpelações, deve-se descrever passo-a-passo do
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processo, explicitando os resultados, fundamentais para a modelagem, inclusive o
modelo adotado com as devidas interpretações (NBR 14653, ABNT, 2001).
2.1.24 Grau de Especificação Atingido
Todo trabalho de avaliação de imóveis realizado sob orientação da NBR
14653, deve explicitar o nível de especificação atingido, com relação aos graus de
fundamentação e precisão, em relação das informações e resultados atingidos
referente a características da amostra obtida, qualidade e quantidade de dados,
adequação ao tratamento a eles dispensados e a documentação disponível na
elaboração da avaliação. Um laudo pode atingir Grau III, Grau II, Grau I, sendo
quanto maior a sua classificação mais detalhada será o processo e maior a
confiança dos resultados (DANTAS, 2012).

2.1.25 Estimação do Valor do Imóvel
Ao final de todo trabalho dispensado na avaliação de imóveis chega-se a
estimação do valor do imóvel, após interpretação do modelo adotado, e o tratamento
adequado as informações, será obtido o valor médio de mercado juntamente com
intervalo de confiança, no qual pode-se afirmar com determinada probabilidade que
o valor final deste imóvel está nesta faixa contida (NBR 14653, ABNT, 2001).
2.1.26 Elaboração do Laudo Avaliatório
Finalizado o trabalho de Avaliação de imóveis apresenta-se o laudo
avaliatório, que é o documento final contendo todas as informações a seguir (NBR
14653, ABNT, 2001):

•

Identificação do solicitante;

•

Finalidade do laudo, quando informado pelo solicitante;

•

Objetivo da avaliação;

•

Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes;
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•

Identificação e caracterização do imóvel avaliando;

•

Diagnóstico do mercado;

•

Indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s);

•

Especificação da avaliação, indicar a especificação atingida, com relação aos
graus de fundamentação e precisão;

•

Tratamento dos dados e identificação do resultado;

•

Se for o caso, e justificativas para o resultado adotado. No caso de utilização
do método comparativo direto de dados de mercado, deve ser apresentado o
gráfico de preços observados versus valores estimados pelo modelo;

•

Resultado da avaliação e sua data de referência;

•

Qualificação legal completa e assinatura do profissional responsável pela
avaliação.

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL
Este trabalho tem como Método a pesquisa, com o objetivo de esclarecer as
principais etapas que o Engenheiro civil deve utilizar para realizar uma avaliação de
Imóveis, bem como contextualizar a evolução da engenharia de avaliações no Brasil
e seus objetivos, este trabalho tem como propósito a apresentação da prerrogativa
do profissional de engenharia civil neste contexto.
Após concluir o referencial teórico, a pesquisa e esclarecimentos do assunto
em questão, propõe-se como objeto de estudo da segunda parte deste trabalho de
conclusão do curso, A apresentação de um caso de avaliação de imóvel
contemplando todas as fases aqui apresentadas desde definição do caso proposto,
aplicação do modelo, até sua conclusão final reconhecida pelo Laudo avaliatório.
Como material auxiliar de pesquisa deste trabalho utilizou-se como fonte as
seguintes Normas Técnicas Brasileiras:

•

NBR 14653 Parte 1 (ABNT, 2001): Avaliação de bens -

Procedimentos

gerais;
•

NBR 14653 Parte 2 (ABNT, 2011): Avaliação de bens - Imóveis Urbanos;
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•

NBR 14653 Parte 3 (ABNT, 2004): Avaliação de bens - Imóveis Rurais;

•

NBR 14653 Parte 4 (ABNT, 2002): Avaliação de bens - Empreendimentos;

•

NBR 14653 Parte 5 (ABNT, 2006): Avaliação de bens - Máquinas e
Equipamentos, Instalações e Bens Industriais em geral;

•

NBR 14653 Parte 6 (ABNT, 2009): Avaliação de bens - Recursos Naturais e
Ambientais;

•

NBR 14653 Parte 7 (ABNT, 2009): Avaliação de bens - Patrimônios históricos.
Além da consulta e utilização das normas citadas, fez-se uso dos materiais

extras de estudos, sendo assim empregou-se pesquisas em livros, monografias,
sites e revistas.

2.2.1 Complementação de Metodologia e Materiais
Após apresentação do referencial bibliográfico, inicia-se a apresentação do
modelo proposto para realização da avaliação do imóvel e posteriormente
apresentação do laudo de avaliação juntamente com suas considerações finais.
Desta forma definisse que o modelo a ser utilizado nesta avaliação será o
Método comparativo diretos de dados de mercado, que é o método mais indicado
pela NBR 14653, Norma Brasileira no que se refere a normas de avaliações, desta
forma foi realizado pesquisa com uma amostra de 27 transações de imóveis.
A amostra de 27 imóveis respeita os limites impostos pela NBR 14653 (ABNT,
2011) que diz:
Para evitar a micronumerosidade, de dados efetivamente utilizados no modelo
deve obedecer aos seguintes critérios:
n<= 30, ni >=3
Onde:
n = Número de dados de Amostras; e

(5)
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ni = Variáveis levantadas do modelo.
Leia-se para levantamento de um modelo de pesquisas comparativo de dados
de mercado a norma sugere que o número de amostras quando menor que 30 as
variáveis deverão ser superioras que 3.
Desta forma o modelo final desta pesquisa se utilizou 27 amostras e 10
Variáveis, que após a homogeneização levou-se em consideração para critérios de
cálculos 10 amostras e 6 variáveis, atendendo assim aos critérios mínimos da norma
14653 Avaliações de Imóveis.
As informações foram coletadas afim de determinar através de inferência
estatística e regressão linear múltipla, dados que indiquem o valor deste imóvel
dentro de um determinado intervalo de segurança definido tecnicamente.
2.2.1.1 Definição do imóvel
O imóvel avaliado está localizado na Avenida Joao Paulo I, Número 221,
Bairro Jardim América cidade de Fraiburgo-SC CEP 89580-000, trata-se de um
imóvel residencial, localizado em área urbana, de propriedade do Sr. João Santos.
(Nome fictício sendo a identidade real preservada).
2.2.1.2 Definição das variáveis
Para dar sequência ao trabalho de pesquisa e determinar uma planta
genérica de valores pesquisados definiu-se como base o que chamamos de
variáveis do imóvel sendo que iremos classificar como sendo uma variável
independente e dez variáveis dependentes a seguir apresenta-se as mesmas:

•

Variável dependente: Valor negociado do Imóvel;

•

Variável Independente dados quantitativos: Área total do Terreno;

•

Variável Independente dados quantitativos: Frente do terreno, Fundo do
terreno, Lado Direito do Terreno, Lado esquerdo do terreno;

•

Variável Independente dados quantitativos: Área total construída;

•

Variável independente dados quantitativos: Número de dormitórios, Número
de Suítes;
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•

Variável Independente dados quantitativos: Números de vagas de garagem,
garagem coberta, vagas descobertas, sem vagas de garagem;

•

Variável Independente dados quantitativos: Número de equipamentos:
Piscina, Sauna, Aquecimento central, salão de festa e outros;

•

Variável Independente dados qualitativos: Variável Dicotômica que pode
variar em apenas dois valores 0 e 1, sendo assim localização de terreno na
quadra; esquina ( 1 ) ou meio da quadra ( 0 );

•

Variável Independente dados qualitativos: Variável de código alocado de
grupo, ou seja, cada situação criada leva um valor pré-estabelecido, Padrão
construtivo; luxo(4), alto(3), normal(2) baixo(1);

•

Variável Independente dados qualitativos: topografia, plana (1), aclive/declive
até 10%(0,5), Aclive/declive acima 10% (0.1);

•

Variável Independente dados qualitativos: Conservação do Imóvel, novo (5),
bom até 10 anos (4), regular até 20 anos (3), reparos simples até 40 anos (2),
reparos importantes acima de 40 anos (1);

2.2.1.3 Definição da planilha de coleta de dados e pesquisa
Após a definição das variáveis que servirão como base para definir o modelo
de análise, reuniu todas as informações em uma planilha eletrônica, para facilitar a
coleta dos dados, apresenta-se a seguir o modelo da planilha a ser utilizada na
pesquisa. Figura 3 e continuação na Figura 4.
Figura 3 – Pesquisa de campo e avaliação de imóveis
TABELA PESQUISA DE CAMPO AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Proprietário
Rua
Número
Bairro
Numero de Dormitórios
Numero de Suítes

N. de Vagas de Garagem:
Garagem Coberta
Vagas Descobertas

DADOS DO IMOVEL
Cidade
Quadra
Lote
DADOS QUANTITATIVOS
Numero de Equipamento:
Piscina
Sauna
Aquecimento Central
Salão de Festa
Outros

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
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Sem Vagas

Área total do terreno:
Frente do Lote
Fundo do Lote
Lado Direito do Lote
Lado Esquerdo do Lote

Área total Construida
Esquina
Meio de Quadra

DADOS QUALITATIVOS
Conservação do Imóvel
( )
Novo
( )
Bom (até 10 Anos)
( )
Regular (até 20 Anos)
( )
Reparos Simples (até 40 Anos)
Reparos Importantes (acima de
40 Anos)

Padrão Construtivos
Luxo
Alto
Normal
Baixo

Topografia
Plana x
Aclive / Declive até 10%
Aclieve / Declive acima 10%

(
(
(

)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

Localizacão
Area 01
Area 02
Area 03
Area 04
Area 05

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Fonte: O próprio Autor

Figura 4 – Pesquisa de campo e avaliação de imóveis (continuação)
VALOR DO IMÓVEL

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

DADOS DO ENG. AVALIADOR
Engenheiro Civil
Ivo Dias Dos Santos Junior
Crea 047.395
Carimbo

Assinatura

Avaliação segundo critérios NBR 14653.
Fonte: O próprio Autor

Foram coletados dados dos mais diversos pontos da cidade e de imóveis com
características distintas, com o objetivo de realizar uma homogeneização das
variáveis apresentando um modelo matemático que explique da melhor forma o
valor do imóvel avaliando.
Foram utilizadas como fonte informações coletas de transações de imóveis
em Imobiliárias de Fraiburgo.
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2.2.1.4 Definição de documento auxiliar de vistoria de imóvel
Como já visto no referencial bibliográfico uma importante ferramenta do
engenheiro avaliador é a vistoria do bem, sendo assim determinou-se um modelo de
planilha que foi utilizado durante a vistoria do imóvel avaliado, nele além das
informações das variáveis dependentes e independentes, estão também contidas
informações como:

•

Finalidade da Avaliação: locação, aquisição, alienação, garantia, fins
contábeis, seguro, arrematação, outros;

•

Legislação: Área de economia, índice de ocupação;

•

Utilização: Comercial, residencial, Mista;

•

Documentação: Habite-se, escrituras, projetos, contrato de compra e venda,
outros;

•

Observações importantes;

•

Dados do Engenheiro Avaliador.
Esta ferramenta serve como Check-list no momento da vistoria servindo como

documento norteador dos serviços e observações a serem anotadas, que servirão
de arquivo de consulta no momento do trabalho da análise da avaliação e também
como prova documental acompanhando o laudo final da avaliação, a seguir
apresenta-se na Figura 5 e Figura 6, o modelo de planilha de vistoria de avaliação
de imóveis.
Figura 5 – Vistoria de avaliação de imóveis
VISTORIA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Proprietário
Rua
Número
Bairro

Locação

DADOS DO IMOVEL
Cidade
Quadra
Lote

FINALIDADE DA AVALIAÇÃO
Fins Contábeis
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Aquisição
Alienação
Garantia

Seguro
Arrematação
Outros
QUANTO A LEGISLAÇÃO
Utilização:
Comercial
Residencial
Mista

Área de Economia
Indice de Ocupação

QUANTO A DOCUMENTAÇÃO
Contrato de Compra e
( )
Venda
( )
Outros
( )

Habite-se
Escrituras
Projetos

DADOS QUANTITATIVOS
Numero de Equipamento:
Piscina
Sauna

Numero de Dormitórios
Numero de Suítes

(
(
(

)
)
)

(
(

)
)

(
(

)
)

Fonte: O próprio Autor

Figura 6 – Vistoria de avaliação de imóveis (continuação)
DADOS QUANTITATIVOS
Aquecimento Central
N. de Vagas de
Garagem:
Garagem Coberta
Vagas Descobertas
Sem Vagas

Salão de Festa
Outros

Topografia
Plana x
Aclive / Declive até 10%
Aclieve / Declive acima
10%

)

(
(

)
)

Área total do terreno:
Frente do Lote
Fundo do Lote
Lado Direito do Lote
Lado Esquerdo do Lote

Área total Construída
Esquina
Meio de Quadra

Padrão Construtivos
Luxo
Alto
Normal
Baixo

(

(
(
(
(

DADOS QUALITATIVOS
Conservação do Imóvel
)
Novo
)
Bom (até 10 Anos)
)
Regular (até 20 Anos)
)
Reparos Simples (até 40 Anos)
Reparos Importantes (acima
de 40 Anos)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(
(

)
)

Localização
Área 01

(

)

(

)

Área 02

(

)
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Área 03
Área 04

(
(

)
)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

DADOS DO ENG. AVALIADOR
Engenheiro Civil
Ivo Dias Dos Santos
Junior
Crea 047.395
Carimbo

Assinatura

Avaliação segundo critérios Nbr 14653.
Fonte: O próprio Autor

Após coleta dos dados da amostra, vistoria do imóvel avaliado, organização
dos dados apresenta-se os testes de inferência estatística, tirando as conclusões
preliminares, para isto foi utilizado uma ferramenta especifica da área de Engenharia
de Avaliações, o software TS-Sisreg, desenvolvido pela Tecsys Engenharia, está é
uma ferramenta de auxílio na avaliação.
Utilizou-se o sistema de regressão linear como modelo de cálculo, permitindo
uma análise estatística do mercado, possibilitando o cadastramento de informações
referentes aos dados da amostra e os dados do bem avaliando, fornecendo gráficos
e tabelas.
2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
A seguir apresenta-se os dados da pesquisa de 27 imóveis e suas respectivas
características, chamadas de variáveis que compõem o seu valor final,
preliminarmente organizados em planilha eletrônica, Figura 7, as amostras não
correspondem a imóveis do mesmo bairro, segunda a NBR 14653 DE 2011, as
amostras não necessitam ser da mesma localização, sendo necessário para
posterior analise o que chamamos de homogeneização da amostra.
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Figura 7 – Planilha de dados de amostra
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Planilha de dados da Amostra - Avaliaçao de Imóveis

Valor total

1 Panamá, 163, Jardim América

348

76

2

0

1

0

0

2

1

3 R$

165.000,00

2 Almirante Tamandaré, 178, São José

408

304

3

0

1

0

0

2

0,5

4 R$

385.000,00

3 Santa Catarina, 401, Bela Vista

450

111

3

0

1

0

0

2

1

4 R$

360.000,00

4 Augusto Moreira, 259, São José

376

146

2

1

1

2

0

2

0,5

4 R$

475.000,00

5 Costa Rica,490, Jardim América

240

146

4

0

1

0

0

1

1

1 R$

150.000,00

6 Presidente Artur brand, 100, Santo Antonio

750

172,5

3

1

2

1

1

3

0,5

4 R$

400.000,00

7 Rua Albino Sechi, 498, São Sebastião

360 131,48

3

1

0

0

0

2

1

2 R$

150.000,00

8 Rua das Flores, 130, Jardim das Hortencias
9 Mariano Tieppo, 195, São Sebastião
10 Idamir Bogoni, 266, Nações
11 Antonio Porto Burda, 200, Centro
12 Rua Das flores, 589, Jardim das Hortencias

437,5

169,8

2

1

2

1

0

5

1

4 R$

480.000,00

240

125,4

3

0

1

0

0

2

0,5

1 R$

140.000,00

450

122,5

2

1

2

3

0

5

1

4 R$

420.000,00

360 176,85

2

1

1

0

0

2

1

2 R$

350.000,00

366,5 222,03

2

1

1,5

1

1

3

0,5

4 R$

600.000,00

13 Rua Projetada,178 São Cristovao

140

43,07

2

0

0,5

0

0

1

1

4 R$

105.000,00

14 Rua Romenia, 171 , Nacões

450

53,22

2

0

1

0

0

2

1

4 R$

180.000,00

15 Alemanha, 612, Nações

450

66,5

2

0

1

0

0

2

0,5

2 R$

180.000,00

16 Rua Sergipe, 69, Bela Vista

450

108

2

0

1

0

0

2

0,5

2 R$

260.000,00

17 12 de Outubro, 407, Jardim das Hortencias

598

155

2

1

2

0

0

3

1

4 R$

495.000,00

18 Joao Marques Vieira, 615, Centro

450

186,2

2

1

2

0

0

2

1

3 R$

520.000,00

19 Serafina Alves dos Santos, 579, Nações

600 204,72

2

1

2

2

1

3

1

4 R$

650.000,00

20 Das Palmeiras,560,Santa Monica

420 204,76

2

1

2

0

0

2

1

3 R$

520.000,00

21 Ivan Antunes de Souza, 768, Centro

450

147

3

1

2

0

0

2

1

4 R$

600.000,00

22 Alemanha, 823, Nacoes

540

293,5

3

1

2

0

0

4

1

4 R$

700.000,00

23 Nilda Dias Gomes,26, Vila Fischer

315

96

3

0

1

0

1

2

1

3 R$

185.000,00

24 Ernesto School, 35, São Sebastião

240

65

2

0

1

0

0

1

0,1

1 R$

115.000,00

25 Ernesto School, 59, São Sebastião

240

80

2

0

1

0

0

1

1

1 R$

110.000,00

26 Antonio Alcides Sella, São Miguel

448

45

2

0

1

0

1

1

1

1 R$

145.000,00

27 Alberto Wengrath, São Miguel

360

80

2

0

1

0

1

1

1

2 R$

120.000,00

Fonte: O próprio Autor

2.3.1 Tratamento e Homogeneização dos Dados
A norma diz que dentro do possível, seja realizada uma homogeneização dos
dados amostrais, buscando o Engenheiro de avaliações, informações dos imóveis
que servirão como comparativos de dados para que o modelo explique da melhor
forma o valor do imóvel avaliando, sabe-se que cada imóvel é único com
características peculiares, desta forma no momento da homogeneização dos dados
foram excluídos alguns imóveis com características que continham discrepância com
o imóvel avaliando, descartando os imóveis que continham equipamentos extras
como, piscina, aquecimento central, sauna entre outros, exclui-se também imóveis
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que possuíam suítes, e duas variáveis que não atingiram um número mínimo de
amostras acusando assim a micronumerosidade segundo NBR 14653 de 2011 que
foram a variáveis de Garagem e esquina, sendo assim uma variável que a priori
acreditava-se importante para avaliação do bem, destacando que o imóvel avaliando
é um imóvel de esquina mas como as amostras não tinham um número satisfatório
com a variável esquina esta teve que ser excluída, mas essa variável será inclusa,
no laudo final da avaliação como contraponto sendo justificada no valor final da
avaliação, desta forma apresenta-se o quadro como dados homogeneizados na
Figura 8.
Figura 8 – Homogeneização dos dados
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Endereço

Va l or tota l

1 Pa na má , 163, Ja rdi m Améri ca

348

76

2

2

1

3 R$ 165.000,00

2 Al mi ra nte Ta ma nda ré, 178, Sã o Jos é

408

304

3

2

0,5

4 R$ 385.000,00

3 Sa nta Ca ta ri na , 401, Bel a Vi s ta

450

111

3

2

1

4 R$ 360.000,00

5 Cos ta Ri ca ,490, Ja rdi m Améri ca

240

146

4

1

1

1 R$ 150.000,00

9 Ma ri a no Ti eppo, 195, Sã o Seba s ti ã o

240

125,4

3

2

0,5

1 R$ 140.000,00

14 Rua Romeni a , 171 , Na cões

450

53,22

2

2

1

4 R$ 180.000,00

15 Al ema nha , 612, Na ções

450

66,5

2

2

0,5

2 R$ 180.000,00

16 Rua Sergi pe, 609, Bel a Vi s ta

450

108

2

2

0,5

2 R$ 260.000,00

23 Ni l da Di a s Gomes ,26, Vi l a Fi s cher

315

96

3

2

1

3 R$ 185.000,00

26 Antoni o Al ci des Sel l a , Sã o Mi guel

448

45

2

1

1

1 R$ 145.000,00

Fonte: O próprio Autor

2.3.2 Linearidade
Primeiramente foi analisado o comportamento gráfico de cada variável
dependente em relação a variável independente, para verificar o comportamento de
cada variável e sua correlação. Esses fatores podem ser observados nas Figuras 9,
10, 11, 12, 13 e 14, a seguir.
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Figura 9 – Análise valor total x área construída

Fonte: O próprio Autor

Figura 10 – Análise valor total x número de dormitórios

Fonte: O próprio Autor

Figura 11 – Análise valor total x padrão construtivo

Fonte: O próprio Autor
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Figura 12 – Valor total x topografia

Fonte: O próprio Autor

Figura 13 – Valor total x conservação

Fonte: O próprio Autor

Figura 14 – Valor total x área do terreno

Fonte: O próprio Autor

Nota-se que as informações apresentadas através dos gráficos, não possuem
uma informação absoluta e linear, ou seja, a relação do valor total do imóvel não
aumenta ao ponto que que a área construída aumenta, ou o imóvel com área de
terreno maior não é o imóvel com maior valor de mercado, nota-se ainda por
exemplo que um imóvel com 3 dormitórios podem variar de R$ 140.000,00 a R$
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380.000,00 o seu valor, logo pode-se concluir que mais existem variáveis de
correlação ou seja são necessárias analises de variáveis conjuntas para explicar
esse valor.
2.3.3 Normalidade
Desta forma o processo de regressão linear múltipla é aplicado para ajustar
uma reta aos pontos observados no mercado, essa reta é transformada em um
coeficiente chamado de coeficiente de determinação ajustado, quando utilizado em
uma equação ele representará uma média estimada dos preços, Sendo assim
quando aplicada esta formula aos próprios dados da amostra ela é ajustada sendo
chamada de valor calculado, a norma brasileira de avaliações determina que é
necessário que ocorra a verificação do gráfico de valor observado versus valor
calculado que o mesmo não possua valores fora de um intervalo de segurança,
dados esses serão chamados de outliers ou resíduos. Alguns pontos referentes a
isso podem ser observados nas Figuras 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
Figura 15 – Valor calculado: área construída x resíduos

Fonte: O próprio Autor
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Figura 16 – Valor calculado: dormitórios x resíduos

Fonte: O próprio Autor

Figura 17 – Valor calculado: padrão x resíduos

Fonte: O próprio Autor
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Figura 18 – Valor calculado: topografia x resíduos

Fonte: O próprio Autor

Figura 19 – Valor calculado: conservação x resíduos

Fonte: O próprio Autor
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Figura 20 – Valor calculado: área terreno x resíduos

Fonte: O próprio Autor

Após essa verificação e constatação de que o valor calculado e o valor
observado não possuem resíduos fora do intervalo de segurança de 2 pontos para
mais e 2 pontos para menos, prosseguiu-se a analise, tomando como base uma
terceira verificação chamada de homocedasticidade.
2.3.4 Homocedasticidade.
A análise da homocedasticidade, refere-se também analise dos gráficos de
resíduos, a Nbr 14653 sugere que os dados das amostras não devem seguir um
padrão, ou seja quanto mais dispostos os pontos no gráfico melhor será a análise de
regressão, pois quando os pontos estão dispostos em uma reta, isso sugere que há
um vício nas amostras contendo valores iguais ou muito próximos, criando distorção
nos cálculos de regressão, desta maneira, verificou-se as informações nos gráficos
conferindo as plotagens dos pontos que estavam dispersos, dando segurança para
continuação da análise.
2.3.5 Exame da Guarda Semelhança com a Curva Normal
Após a transformação dos valores e a verificação se os valores ajustados não
extrapolaram aos limites exigido pela norma é necessário verificar se há a
normalidade dos resíduos amostrais, desta forma essas informações devem seguir
na sua forma de representação gráfica a semelhança com a curva normal, ou seja,
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as informações devem estar dentro de um contexto aleatório, mas com significância
dentro da sua distribuição de frequência. Isso pode ser observado na Figura 21.
Figura 21 – Gráfico curva normal

Fonte: O próprio Autor

2.3.6 Coeficiente de Determinação
Após a distribuição das variáveis dentro do padrão explicativo, e todas as
verificações estipuladas pela NBR 14653, o software determina uma equação de
regressão linear múltipla que explica os dados amostrais do mercado avaliado desta
forma transcreveu-se abaixo esse modelo de cálculo:
(Valor Total) = 6,5457005 + 0,17249845 * Área construída ½

(6)

+ 0,024457558 * Dormitórios² + 1,0901267 * Padrão + 1,649537
* Topografia + -0,32762128 * Conservação + 8,3403886e-06
* Área terreno²
2.3.7 Determinação da Avaliação Intervalar
Após as verificações da normalidade da amostra, e definição da equação
aplicou-se o processo de regressão linear utilizando o software TS-SISREG,
determinando os coeficientes ajustados para cada variável, desta forma após o
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processo de análise e tratamento de dados foram inseridos no programa os dados
do imóvel avaliando, esses dados passaram por tratamento de regressão com os
dados comparativos das amostras, resultado em seu valor estimado dentro do seu
intervalo de segurança (Figuras 22, 23, 24, 25, 26 e 27).
Figura 22 – Área construída, valor estimado e intervalo de segurança

Fonte: O próprio Autor

Figura 23 – Dormitório, valor estimado e intervalo de segurança

Fonte: O próprio Autor

Figura 24 – Padrão, valor estimado e intervalo de segurança

Fonte: O próprio Autor
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Figura 25 – Topografia, valor estimado e intervalo de segurança

Fonte: O próprio Autor

Figura 26 – Conservação, valor estimado e intervalo de segurança

Fonte: O próprio Autor

Figura 27 – Área terreno, valor estimado e intervalo de segurança

Fonte: O próprio Autor

2.3.8 O Valor Final
Após tratamento cientifico dos dados do imóvel avaliando a analise
apresenta-se o bem dentro um intervalo de valores admissíveis entorno da
tendência central, desta forma apresenta-se o valor de mercado estipulado conforme
NBR 14653 de 2011 da seguinte forma:

•

R$ 169.177,11 Valor mínimo;

•

R$ 199.031,90 Valor de tendência Central; e

•

R$ 228.886,68 Valor máximo.
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2.3.9 Campo de Arbítrio
Segundo a NBR 14653 (ABNT, 2011), o campo de arbítrio pode ser utilizado
quando variáveis relevantes para avaliação do imóvel não tiverem sido
comtempladas no modelo, por escassez de dados de mercado, por inexistência de
fatores

de

homogeneização

aplicáveis

ou

porque

não

se

apresentaram

estatisticamente significantes em modelo de regressão, desde que a amplitude de
até mais ou menos 15% seja suficiente para absorver as influencias não
consideradas e que os ajustes sejam justificados.
Desta forma como a variável esquina foi desconsiderada na homogeneização
deste modelo, e considera-se uma característica importante do imóvel iremos
majorar a tendência central do valor deste imóvel em 10% e transformando
avaliação intervalar final em:

•

R$ 186.094,82 Valor mínimo;

•

R$ 218.935,09 Valor de tendência Central; e

•

R$ 251.775,35 Valor máximo.
Outro fator crucial que pode-se apresentar é para que o Engenheiro

Avaliador, coloque a data de referência nos Laudos de Avaliação, por que o
profissional não tem nenhuma responsabilidade por qualquer fato novo que ocorra
posterior ao momento determinado ao seu atestado de valor, desta forma apresentase a data de referência.
Data da Avaliação 10/10/2017 18:00 horas.

61

3 CONCLUSÃO
Após análise e resultados apresentados sobre engenharia de avaliações
pode-se concluir que avaliações de imóveis é o conjunto de técnicas utilizadas para
o apontamento do valor de um imóvel, essa atividade está ligada a prerrogativa do
engenheiro civil, arquiteto ou agrônomo, tanto pelas qualificações destes
profissionais como pela definição da lei conforme A Resolução nº 218 do CONFEA
que fixa as atribuições profissionais do engenheiro.
A partir do estudo sobre a NBR 14653 (ABNT, 2001) que descreve sobre
Avaliações de Imóveis foi possível observar que o método de avaliação está
diretamente ligado ao imóvel avaliando, não existindo assim uma única forma de
realizar uma avaliação de um imóvel, mas sim um conjunto de modelos a serem
definidos no momento da definição do objeto que será avaliado.
Sabe-se que o valor do imóvel está ligado com as variáveis que estão
contidas no próprio imóvel, entende-se também que é impossível levantar o valor de
um imóvel sem que ocorra a comparação com demais informações de modelos
semelhantes no mercado, ao obter-se esse conjunto de informações é preciso
realizar o tratamento destes dados, transformando toda essa informação que até
neste momento pode ter apenas caráter qualitativo, em informações quantitativas
utilizando-se de ferramentas de inferência estatística e regressão linear simples ou
múltipla, buscando assim um modelo matemático explicativo do mercado imobiliário.
Conhecimentos em topografia, projetos, Pericia legal da construção civil,
conhecimento em modelos construtivos e materiais aplicados, ênfase em orçamento
de obras e serviços sintéticos e analíticos, conhecimento em patologias da
construção, tecnologia dos materiais, conhecimento de ferramentas de cálculo e
projeção de dados através de gráficos e planos, noções de infraestrutura e
saneamento básico, projeto elétrico e hidráulico e outras habilidades relacionadas a
graduação da engenharia civil, aliado com o conhecimento da economia e ambiente
microeconômico,

são

competências

que

o

engenheiro

civil

precisa

para

desempenhar a prerrogativa de engenheiro de avaliações.
Em prosseguimento ao embasamento bibliográfico, fez-se o proposto trabalho
de avaliação de um imóvel, seguindo os passos já determinados como definição de
pesquisa de mercado, coleta das amostras, vistoria no imóvel avaliando,
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homogeneização da amostra, e tratamento das informações e apresentação dos
resultados.
Percebeu-se a importância do conhecimento em inferência estatísticas,
técnicas de pesquisa, uso de tabelas de coeficientes pré-determinados, linguagem
técnica e conhecimento em pericias e o uso extremo da norma brasileira como
ferramenta norteadora dos trabalhos.
Outro fator muito importante a ser destacado, diz respeito ao processo e
descobrimento do conhecimento, em determinada etapa deste trabalho foram
utilizadas o uso e apoio de um software, para realização da análise de regressão
linear e confecção de tabelas, pode-se entender a importância da leitura de gráficos
e como a própria norma de regulamentação trata as informações plotadas entre
duas retas e como estas podem informar através de um modelo visual, desta forma
o uso de um software é de extrema importância pelo uso racional dos dados e
agilidade no processo de tratamento da informação.
Pode-se concluir que toda a prerrogativa do exercício da função do
engenheiro civil é de extrema importância para a correta confecção de um laudo de
avalição de imóveis, com uma avaliação isenta de pressão exterior.
Nota-se com o trabalho proposto que as avaliações decorrentes de uma visão
técnica e exploratória segundo normatização, garantem uma avalição mais justa
tendendo em ser valores líquidos menores do que avaliações oferecidas no mercado
imobiliário pelos seus agentes, as avaliações de bens por modelos segundo as
normas garantem a redução de uma especulação do mercado.
Muitas dificuldades foram encontradas no desenvolvimento do trabalho na
maioria delas em relação ao uso de inferência estatística, uso de tabelas e
coeficientes pré-determinados e termos específicos pouco ou nunca ouvido, embora
ao pesquisar sobre engenharia de avaliações e pericias pode-se verificar grande
quantidade profissionais ligados a este nicho de mercado, associações de classes
de profissionais, Engenheiros Civis avaliadores e peritos, diversos cursos oferecidos
e congressos com exposições de trabalhos científicos realizados periodicamente
tanto no âmbito nacional como no internacional.
Embora tenha-se alcançado o objetivo final proposto de apresentar o modelo
de um Laudo de Avaliação de imóveis segundo a NBR 14653 de 2011 , conclui-se
que a engenharia civil contribui fortemente para ação do engenheiro civil neste
processo, porem sugere-se ao profissional que buscar atuar no ramo de avaliações
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e pericias uma profunda especialização na área, para que desta forma consiga
realizar trabalhos de avaliações de extrema qualidade e possa inserir-se no mercado
com garantia de sucesso na carreira profissional.
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APÊNDICE A – MODELO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
MODELO

1. Identificação do cliente
2. Finalidade do laudo
3. Objetivo da avaliação
4. Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes
5. Identificação e caracterização do imóvel
6. Diagnóstico do mercado
7. Indicação do método utilizado
8. Especificação da avaliação
9. Tratamentos dos dados
10. Resultado da avaliação
11. Qualificação legal do avaliador
12. Anexos
13. Referencias

IVO DIAS DOS SANTOS JUNIOR,
Engenheiro Civil, CREA 123.456,
Especialista

em

Avaliações

e

Pericias, referente ao valor do
imóvel, após diligências e estudos,
oferece
seguinte.

suas

conclusões,

no
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1- Identificação do Cliente solicitante.
João Santos, administrador portador do Cpf 888.999.777-00, residente Av. Lebon
Régis 797, Bairro São José, Fraiburgo SC- Cep 89.580-000
2- Finalidade do Laudo
O presente laudo tem como finalidade identificar o valor de mercado do bem
imóvel para que o mesmo sirva como parte integrante de processo de alienação
fiduciária.

3- Objetivo da avaliação
Determinar de forma técnica e criteriosa o valor de mercado do presente imóvel
nesta data de referência.
4- Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes
O Laudo de avaliação atendeu a todas etapas estabelecidas em norma,
pesquisa, amostragem, homogeneização dos dados amostrais, tratamento
cientifico, testes de significância residuais, aplicação de equações de
transformação e estipulação de valores intervalar com limite máximo e mínimo e
valor de tendência central.
As Variáveis definidas para o modelo de analise foram as seguintes:

•

Variável dependente: Valor negociado do Imóvel.

•

Variável Independente dados quantitativos: Área total do Terreno;

•

Variável Independente dados quantitativos: Área total construída;

•

Variável independente dados quantitativos: Número de dormitórios,

•

Variável Independente dados qualitativos: Variável de código alocado de
grupo, ou seja, cada situação criada leva um valor pré-estabelecido, Padrão
construtivo; luxo(4), alto(3), normal(2) baixo(1);
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•

Variável Independente dados qualitativos: topografia, plana (1), aclive/declive
até 10%(0,5), Aclive/declive acima 10% (0.1);

•

Variável Independente dados qualitativos: Conservação do Imóvel, novo (5),
bom até 10 anos (4), regular até 20 anos (3), reparos simples até 40 anos (2),
reparos importantes acima de 40 anos (1);

•

Variável Independente dados qualitativos: Variável Dicotômica que pode
variar em apenas dois valores 0 e 1, sendo assim localização de terreno na
quadra; esquina ( 1 ) ou meio da quadra ( 0 );
Apesar da variável “esquina” não ter sido utilizada no modelo estatístico, a
mesma foi incorporada no valor final do imóvel, por tratar-se de variável de
majoração de valor, valor acrescido dentro do campo de arbítrio, estipulado
em norma.

De forma imparcial, profissional, ética e amparado sobre as normas técnicas
brasileiras de avaliações de bens imóveis, tem-se como foco central deste Laudo
respaldar-se sobre o exercício legal da profissão de Engenheiro Civil especialista
em Avaliações e Pericias, desta forma destacasse que o documento apresentado
está em conformidade com as leis e normas vigentes.
5- Identificação e caracterização do imóvel avaliando
Imóvel residencial localizado na Rua Joao Paulo I, número 221 Bairro Jardim
América, Quadra 143, Lote 28, Cidade de Fraiburgo-SC CEP 89.580-000.

•

Caracterização Localização
Bairro predominante de uso residencial, de fácil acesso a área central da
cidade, raio máximo de 2km possui equipamentos de uso público como
escolas, prefeitura, corpo de bombeiros, delegacia, ginásios de esporte e
supermercado.
Sistema viário asfaltado, coleta de lixo regular, rede de abastecimento de
água e energia elétrica, esgotamento sanitário através de ETE – Estação de
Tratamento de Esgoto, bairro disponibiliza de transporte público.
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•

Caracterização do Terreno Avaliando
Terreno com topografia plana, divisas bem definidas, sendo testada e fundos
do terreno 12 metros, lado esquerdo e lado direito 30 metros.
Observação: Terreno de esquina, possuindo 02 testadas úteis.
Área de Economia 97,50m²
Área Terreno 360m²
Taxa de Ocupação 70%
Indice de Aproveitamento IA Basico=6,0 IA Maximo 8,0
Taxa de Permeabilidade TP=10%

•

Caracterização das Benfeitorias
Imóvel em alvenaria contendo área total de 97M², contendo Sala, Cozinha, 3
Quartos, 2 Banheiros, Lavanderia, Área de Serviços, 01 vaga de Garagem,
Padrão construtivo de características Normais Nível alocado 2 e Conservação
Nível 2 sendo consideráveis reparos simples.
Conforme consulta e cruzamento de informações, Consulta Dados Imobiliários
versus Zoneamento urbano versus Documentos do imóvel, todas as
características do imóvel sendo terreno e benfeitoria citado estão em
conformidade com exigido.

6- Diagnóstico do mercado
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Observa-se um aquecimento no mercado imobiliário deste município muito
em decorrência a facilidade de acesso a financiamentos habitacionais muito
embora as principais transações efetivas tenham ocorridas sobre imóveis
novos, aquisição de terrenos e construção, nota-se elevada especulação aos
valores dos bens em ofertas, em contrapartida atenta-se para a correta
aplicação do valor imobiliário são positivas as possibilidades de liquidez
(velocidade de venda) do imóvel, tendo em vista suas características,
localização e documentação adequada.
7- Indicação do método e procedimento utilizado
O método de avaliação utilizado neste processo foi o Método Comparativos
De Dados de Mercado conforme NBR 14653-2 2001 Avaliação de Bens:
Imóveis Urbanos.
8- Especificação da avaliação
A presente avaliação atingiu Grau II, conforme normas e ressalvas já
descritas acima.
9- Tratamento dos dados e identificação do resultado
Dados Amostrais

Da dos

Endereço

Ár
ea
Te do
rre
n
Ár o
ea
co
ns
tr
u
Do ida
rm
ito
ri
Pa
dr o s
ão
To
po
gr
Co afia
ns
er
va
çã
o

Homogenei za ca o dos da dos - Ava l i a çã o de Imóvei s

Va l or tota l

1 Pa na má , 163, Ja rdim América

348

76

2

2

1

3 R$ 165.000,00

2 Al mira nte Ta ma nda ré, 178, Sã o Jos é

408

304

3

2

0,5

4 R$ 385.000,00

3 Sa nta Ca ta ri na , 401, Bel a Vi s ta

450

111

3

2

1

4 R$ 360.000,00

5 Cos ta Ri ca ,490, Ja rdi m Améri ca

240

146

4

1

1

1 R$ 150.000,00

240

125,4

3

2

0,5

1 R$ 140.000,00

14 Rua Romeni a , 171 , Na cões

9 Ma ria no Ti eppo, 195, Sã o Seba s ti ã o

450

53,22

2

2

1

4 R$ 180.000,00

15 Al ema nha , 612, Na ções

450

66,5

2

2

0,5

2 R$ 180.000,00

16 Rua Sergi pe, 609, Bel a Vi s ta

450

108

2

2

0,5

2 R$ 260.000,00

23 Ni l da Di a s Gomes ,26, Vi l a Fi s cher

315

96

3

2

1

3 R$ 185.000,00

26 Antoni o Al ci des Sel l a , Sã o Mi guel

448

45

2

1

1

1 R$ 145.000,00
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Após as verificações da normalidade da amostra, e definição da equação
aplicou-se o processo de regressão linear utilizando o software TS-SISREG,
determinando os coeficientes ajustados para cada variável, desta forma após o
processo de análise e tratamento de dados foram inseridos no programa os dados
do imóvel avaliando, esses dados passaram por tratamento de regressão com os
dados comparativos das amostras, resultado nos valores estimado e seu intervalo
de segurança.
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Equação explicativa do modelo:

ln(Valor Total) =
6,5457005 +
0,17249845 * Área construída½ +
0,024457558 * Dormitórios² +
1,0901267 * Padrão +
1,649537 * Topografia +
-0,32762128 * Conservação +
8,3403886e-06 * Área terreno²
10- Resultado da avaliação e sua data de referência;
Na apresentação final da avaliação atesta-se que o valor de mercado do presente
imóvel está dentro do limite intervalar de 30%, desta a forma comprova-se e atestase para os devidos fins que o valor do bem está contido entre:
R$ 186.094,82 Valor mínimo
R$ 218.935,09 Valor de tendência Central
R$ 251.775,35 Valor máximo
Data da Avaliação 10/10/2017 18:00 horas
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11- Anexos do Laudo
São Partes integrantes deste Laudo:

•

Imagem Localização do Imóvel;

•

Laudo de vistoria;

•

Registro Fotográfico;

•

Consulta Dados Imobiliários Municipal;

•

Planta baixa do Imóvel;

•

Certidão inteiro Teor Imóvel;

12- Qualificação legal completa e assinatura do profissional responsável pela
avaliação.

_____________________________________
Engenheiro Civil – Ivo Dias Dos Santos Junior
Crea – 123.456
Especialista Avalições e Pericias
Membro Ibape/Sc Instituto Catarinense De Engenharia De Avaliações E Pericias
Fone - (49) 3246 1746
Email – eng.pericias@gmail.com
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Localização do imóvel

Endereço Imóvel Rua Joao Paulo I, 221, esquina Emilio Vescovi, Quadra 149 lote
28, Bairro Jardim América, Fraiburgo-SC CEP 89580-000.
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Laudo de Vistoria

Proprietário
Rua
Número
Bairro
Numero de Dormitórios
Numero de Suítes

N. de Vagas de Garagem:
Garagem Coberta
Vagas Descobertas
Sem Vagas

Área total Construida
Esquina
Meio de Quadra

Padrão Construtivos
Luxo
Alto
Normal
Baixo

DADOS DO IMOVEL
João Santos
Cidade Fraiburgo
Joao Paulo I, Esquina Emilio Vescovi Quadra 143
Lote
221
28
Jardim América
DADOS QUANTITATIVOS
3
Numero de Equipamento:
0
0
Piscina
( )
Sauna
( )
Aquecimento Central
( )
Salão de Festa
( )
1
Outros
( )

97
x

( )
( )
(x )
( )

Topografia
Plana x
(x)
Aclive / Declive até 10%
( )
Aclieve / Declive acima 10%( )

Área total do terreno:
Frente do Lote
Fundo do Lote
Lado Direito do Lote
Lado Esquerdo do Lote

360
12
12
30
30

DADOS QUALITATIVOS
Conservação do Imóvel
Novo
Bom (até 10 Anos)
Regular (até 20 Anos)
Reparos Simples (até 40 Anos)
Reparos Importantes (acima de 40 Anos)

( )
( )
( )
(x)
( )

Localizacão
Area 01
Area 02
Area 03
Area 04
Area 05

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

VALOR DO IMÓVEL
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Imóvel, localizado a equipamentos de uso como, escola, ginasio de esporte, supermercado.
Via asfaltada, Bairro atendido com Saneamento Basico e Tratamento de Esgoto.
Imóvel de esquina.
DADOS DO ENG. AVALIADOR
Engenheiro Civil
Ivo Dias Dos Santos Junior
Crea 047.395
Carimbo
Avaliação segundo critérios Nbr 14653.

Assinatura
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Registro Fotográfico

Imagem 01 - Vista Testada Frontal Imóvel

Imagem 02 – Vista esquina Imóvel
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Imagem 03 – Vista Testada Lateral Direita do Imóvel

Imagem 04 – Vista Rua de Acesso Emilio Vescovi
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Imagem 05 – Vista de Acesso Rua João Paulo I
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Consulta Dados Imobiliários

`
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Certidão de Inteiro teor (Modelo)
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