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APRESENTAÇÃO 

"O importante não é vencer, mas competir, assim como o 
Importante na vida não é o triunfo, mas a luta. O essen-
cial é ter lutado bem". 

(Sentimento olímpico) 

Estes anais são o coroamento do II Congresso Brasileiro de Enge-
genharia de Avaliações, que tivemos a honra de presidir. O II CBEA 
é o resultado dos esforços ingentes de um punhado de abnegados 
que acreditaram em trabalho em equipe, e que estavam imbuídos de. 
um alto espírito de luta e de determinação. A eles, sem exceção, 
desde a Comissão Organizadora, a COENA, até a Diretoria Executiva, 
devemos todos o êxito inquestionável que teve o II CBEA. Não es-
quecemos nesse rol de lutadores, dos abnegados funcionários do 
Instituto de Engenharia do Paraná e do Prof. Luiz Carlos Pereira 
Tourinho, seu presidente, sem o apoio do qual o II CBEA lamais 
teria se tornado realidade. 

A nossa convicção é de que esse trabalho não foi em vão. Fru-
tificará para benefício de todos, certamente. A semente lançada em 
São Paulo em 1.974, encontrou solo fértil no Paraná. Vicejou. Há de 
continuar o seu florescimento nas plagas férteis do Rio de Janeiro 
(1.980), Recife (1.983), Porto Alegre (1986) e em outras mais que 
se seguirem. 

Temos, nesta altura, o sentimento olímpico de que muito mais 
nos importou a luta do que o triunfo, pois o essencial na vida não 
é o triunfo mas ter lutado bem, ter cumprido com o dever. E isto 
sentimos que fizemos com a aluda  de todos. 

Eng. EURICO RIBEIRO 

Presidente do II CBEA 
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ENTIDADES QUE COLABORARAM PARA A REALIZAÇÃO DO 
II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHÃRIA DE 

AVALIAÇÕES 

Banco Bamerindus do Brasil 5/A 

Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE 

Banco de Desenvolvimento do Paraná - BADEP 	- 

Banco do Brasil 5/A 

Banco do Estado do Paraná S.A. 	 - 

Banco Nacional da Habitação 

Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
Paraná 

Companhia Paranaense de Silos e Armazéns 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Prefeitura Municipal de Curitiba 

Petróleo Brasileiro 5/A - Petrobrás 

Philip Morris 5/A 

Secretaria dos Negócios dos Transportes do Estado do Paraná 

Universidade Federal do Paraná 
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Relator Suplente - Eng. ANTONIO ROBERTO PINOTTI 

COMISSÃO IV 

Presidente - Eng. VLADIMIR TAGLIARI SILVA 

Secretário - Eng. RAUL CAVALLARI JUNIOR 

Relator - Eng. FLÁVIO TRALDI 
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COMISSÃO V 

Presidente - Eng. JOSÉ ZOKNER 

Secretário Eng. HÉLIO ROBERTO RBEIRO DE CAIRES 

Relator - Eng. SÉRGIO DE CASTRO PERRONE 
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COMISSÃO VII 

Presidente - Eng. MURILLO PESSÔA 

Secretário - Eng. LUIZ AUGUSTO SEABRA DA COSTA 

Relator - Eng. JOÃO CARLOS POMPERMAYER 

Relator— Eng. JOSÉ EIRAS PINHEIRO 

Relator - Eng. RUBENS BORGES BEZERRA TORRES 

Relator— Eng. JORGE FIDELINO L.C. FIGUEIREDO 

Relator Suplente Eng. LUÍS FERNANDO PORTINHO 

Relator Suplente - Eng. LUIZ HOMERO VILA NOVA DE LIMA 
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GRUPO DE TRABALHO DAS MESAS - REDÕNDAS 

Moderador: 

Arq. FRANCISCO ALVES GOMES JUNIOR 

Secretário: 

Arq. LUIZ MÁRIO SARMENtO BRANDÃO 

Expositores: 

Eng. HUGO LALONI JUNIOIR . . 

Eng. DOMINGOS DE SABOYA BARBOSA FILHO 

Arq. ANDREÍNA NIGRIELLO e 

Eng. JOSÉ FIKER 

Eng. JOAQUIM D AROCHA MEDEIROS JUNIOR e 

Eng. JOSÉ CARLOS PELEGRINO 

Eng. FERNANDO GUILHERME MARTINS 
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RELAÇÃO DOS INSCRItOS NO II. CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 
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04 - Eng.° Adolfo Thomé - Pr. 
05 - Eng.° Afonso Celso Ribeiro Auricchio - SP 
06 - Eng.° AfonsoHenrique Migues Mendes - ES 
07 - Arq.° Afrânio Renaldy Sobral - SP 
08 - Eng.° Aflon de Almeida Amõrim —ES 
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12 - Arq.° Alberto Carlos Araujo— SP 
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14 - Eng.° Alci Peçanha Ferreira - RJ 
15 - Arq.° Alcidir José Dambros - PR 
16 - Eng.° Aldo Kleinke - PR 
17 - Eng.° Aldo Klinitwort - SC 
18 - Eng.° Alfredo Angelo Soncini Filho - RS 
19 - Eng.° Almir Guilherme - PR 
20 - Arq.° Andreina Nigriello - SP 
21 - Acad. Angela Maria Gorski - PR 
22 - Eng.° Anibal D. Teixéira Neto - PE 
23 - Eng.° Anizio Moura Filho - PR 
24 Eng.° Antenor Barnabá - PR 
25 - Arq.° Anfenor Konig da Silva 	Ri 
26 - Antero iNascimento Pires Pinheiro - PR 
27 - Eng.° Antonio Alonso Rosa - RS 
28 - Eng.° Antonio Benedito Ferrari Mesquita - SP 
29 - Arq.° Antonio Carlos Cassilha - PR 
30 - Eng.° Antonio Carlos Cerqueira de Camargo - SP 
31 - Eng.° Antonio Carlos Oliveira Santos - PR 
32 - Eng.° Antonio Carlos de Souza Oliveirà - RS 
33 - Eng.° Antonio Cefalo - RJ 
34 - Eng.° Antonio Chalbaud Biscaia Neto - PR 
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35 - Eng.° Antonio Goes Ferreira Filho - CE 
36 - Eng,° Antonio José Guimarâes Freitas - SP 
37 - Eng.°  Antonio Maria Pinheiro de Vasconcelos Chaves - PA 
38 - Eng.° Antonio Narel - PR 
39 - Fng.° Antonio Roberto Pinatti - SP 
40 - Eng.°  Antonio Sérgio Liporoni - SP 

41 	Eng.° Antonio Silva dos Anjos - BA 
42 - Eng.° Araken Santorio Leite - SP 
43 - Eng.° Ari Beili - SC 
44 - Eng.° Ariova Ido Kato -PR 
45 - Acad. Armando Queiroz de Moraes Junior.— PR 
46 - Eng.° Armando Schramrn - RS 
47 - Téc. Amo Luiz Helimann - SC 
48 - Eng.° Arsênio Borges Filho - PE 
49 - Acad. Arlindo de Almeida Saies Neto - PR 
50 - Arq.° Artur Onório Guerra de Moraes - PE 
51 - Acad. Ary Haro dos Anjos Junior - PR 
52 - Eng.° Arynelson Grabowski de MelIo - PR 
53 - Eng.° Ayrton Borges Dorningues - BA 
54 - Eng.° Ayrton Furiatti - PR 
55 - Eng.° Bernardo J. D. Tasso - SC 
56 - Eng.° Biagio Ramos Sarubbi - PE 
57 - Eng.° Bohdan Fylyk - PR 
58 - Adv. Cacildo Romagnani - SC 
59 - Eng.° Carlos Adalberto Pitfa Pinheiro - RS 
60 - Eng.° Carlos Alberto Coraiola - PR 
61 - Eng.° Carlos Alberto Falcone da Silva - AM 
62 - Eng.° Carlos Alberto Sartor de Oliveira - PR 
63 - Eng.' Carlos Amaral Fernandes - RJ 
64 - Eng.° Carlos Camilo Bani - PR 
65 - Eng.° Carlos Fernando Almeida Marfins - RS 
66 - Eng.° Carlos Gonçalves - GO 
67 - Eng.° Carlos Henrique Franco Ribas - PR 
68 - Eng.° Carlos Mauricio Gallotti Porto Carrero - SP 
69 - Eng.° CaHos Munhoz da Rocha - PR 
70 - Eng.° Carlos Octavio Rodriques - RJ 
71 - Adv. Carlos Osny T. Pereira - PR 
72 - Eng.° Carlos Paz - SP 
73 - Eng.° Celso Aprigio Guirnares Neto - RJ 
74 - Eng.° Celso Guimares .-- SC 
75 - Eng.° Celso Luis Lançoni —PR 
76 - Eng.° Cesar Diogo Ribeiro - RJ 
77 - Acad. César Zanchi Daher - PR 
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78 - Eng.° Chequer Jabour Chequer - RJ 
79 - Eng.° Claiton Eveir Schmidt - PR 
80 - Eng.° Cláudio José Zappelini - SC 
81 - Eng.° Claudio Walter E. Bock - SP 
82 - Eng.° Cleiber Daniel Kampe de Azevedo - PR 

83 - Eng.° Clóvis Antonio Franco Zanatta - PR 
84 - Eng.° Clovis Terra Machado dos Santos - RS 
85 - Eng.° Creso Derrtét rio dos Santos .- PA 
86 - Eng.° Cristiano Pedro Andreguetto - PR 
87 - Eng.° Cyro Barbosa Ferraz - SP 
88 - Eng.° Cyro Fessel Fazzio - SP 
89 - Eng.° Daniel OFt - PR 
90 - Eng.° Danilo Correa de Oliveira - RJ 
91 - Eng.° Danilo Giovannini Massara MC 
92 - Eng.° Danilo Malafaia Barreto - RS 
93 - Eng.° Danilo Rogerio Rodrigues Magnavasca - D'E 
94 - Eng.° David Herrnan Berer - RJ 
95 - Arq.° Décio Maluf .- SP 
96 - Adv. Deise Camargo Rigotti Alice - PR 
97 - Eng.° Delmijo Fernandes Maia Filho - PB 
98 - Adv. Deusdedith Fidelis Valente - MC 
99 - Eng.° Dicesar Santiago de Souza - PR 

100 - Eng.° Diornar Augusto Dailedone - PR 
101 - Eng.° Dirceu Silva Niemelau - PE 
102 - Eng.° Divaldo Bezerra de Farias - MA 
103 - Eng.° Domingos de Saboya Barbosa Filho - RJ 
104 - Econ. Dubes D'Eça Coelho - DE 
105 - Eng.° Dulcindo Saldanha Muniz - PR 
106 	Eng.° Edgar Germano Oertel - PR 

107 - Eng.° Edgar De Oliveira Vianna Filho - DE 
108 - Eng.° Eduardo Campos Costa Filho - AM 

109 - Eng.° Eduardo da Cruz Câmara - PA 
110 - Arq.° Eduardo Lopes Pereira Guimares - PR 
111 - Eng.° Eduardo Papazian - RJ 
112 -.. Eng.° Eduardo Peixoto dos Santos Oliveira - PE 
113 - Eng.° Eliana Maria Cesário de Mello Povoa - RJ 
114 - Eng.° Eliézer Dalil Mansur - SC 
115 - Eng.° Elísio E. do Nascimento - RJ 

116 - Eng.° Elito Pedro Ramos - ES 
117 - Acad. Elizabeth Regina Gasparin - PR 
118 - Eng.° Elpidio Vasconceilos Araujo - PR 

119 - Acad. Enio Fórnea Júnior - PR 
120 - Eng.° Epaminondas Rosa Junior - PR 
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121 - Adv. Ernesto Barrientos - Paraguay 
122 - Eng.' Eros Tissot Schuartz - PR 
123 - Eng.° Estácio Simões Gavinho - PR 
124 - Eng.° Euler Arthur Mendonça de Alencar - AM 
125 - Arq.° Eurico Ben(arnim Mesquita Junior - DF 
126 - Eng.° Eurico Borges dos Reis - PR 
127 - Eng.° Eurico Ribeiro PR 
128 - Eng.° Euripedes Fernandes - PR 
129 - Arq.° Eusique Pereira de Paiva - DF 
130 - Arq.° Everardo Fasealdo - RJ 
131 - Eng.° Ezair Francisco Barba - SC 
132 - Eng.° Fóbio Carpes da Costa - SC 
133 - Félix Pastor Ruiz Caceres - Paraguay 
134 - Acad• Feres Felipe Daher Junior - PR 
135 - Adv. Fernando Albino Schanoski - PR 
136 - Econ. Fernando Fernandes - PR 
137 - Eng.' Fernando Guilherme Martins - SP 
138 - Eng.° Fernando Satoru Niwa - AM 
139 - Eng.° Flávio Antonio Rodrigues dos Santos - SP 
140 - Eng.° Flávio José Zandavaili - PR 
141 - Eng.° Flávio Marcelo Wazmarath Ávila - RS 
142 - Eng.° Flávio Roberto Tarrago Koetz RS 
143 - Eng.° Flávio Traldi - SP 
144 - Eng.°  Florisvaldo Rufino Tosin - PR 
145 - Arq.°  Francisco Alves Gomes Junior - RJ 

146 - Eng.°  Francisco Arsego - RS 
147 - Eng.° Francisco de Castro - SP 
148 - Arq° Francisco Eustorgio Alvares de Carvalho - BA 
149 - Eng.° Francisco Franco Cruz - PR 
150 - Eng.° Francisco Frederico Leone - PR 
151 - Eng.° Francisco Lins Moreira - DF 
152 - Adv. Francisco Otávio de Faria Lobato - MG 
153 - Eng° Francisco Piza Pinientel - SP 
154 - Eng.° Francisco da Silva Pereira - PA 
155 - Eng.° FredericoEspírito Hofrneister Poli - RS 
156 - Eng.° Frederico Martins de Matos - PR 
157 - Adv. Genaro Ignácio Ramiréz Peralta - Paraguay 
158 - Eng.° Geraldo Antonio Bogéa de Góes Fonseca - MA 
159 - Eng.° Geraldo Cezar Coufal - RS 
160 - Eng. Geraldo Figueiredo Morais - CE 
161 - Arq.° Geraldo Majella Loreto da Motta - PE 
162 - Arq.° Geraldo Persivo Vieira de Souza - PE 
163 - Eng.°  Gerardo NoguSa Dourado - PR 
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164 - Eng.° Gerson André de Souza - DF 
165 - Eng Gerson Comes de Oliveira - PR 
166 - Eng.° Gerson Raskin - PR 
167 - Eng.° Gilberto Moreira Veras - MC 
168 - Eng.° Gilberto Silveira Nunes - RS 
169 - Eng.° Gilberto Yoshiharo Mori - PR 
170 - Eng.° Gilfredo Otto de Camillis - ERS 
171 - Eng.° Gilberto Suhett - SC 
172 - Eng.° Gil J056 Chede - PR 
173 - Acad. Gilmar Aurino da Silva - PR 
174 - Eng.° Gilson Beckert— PR 
175 - Eng.° Giuseppe Crispino - EU 
176 - Eng° Gregório Bussyguin - PR 
177 - Eng.° Cuido Albano Guérios - PR 
178 - Eng.° Guilherme Miranda de Loyola - PR 
179 - Eng.° Guilherme da Silveira - RJ 
180 - Arq.° Guimarães F. da Silva - RJ 
181 - Eng° Guy Enoch ninck Cadeado - BA 
182 - Eng.° Guy Parreira de Almeida - PR 
183 - Eng.° Hamilton de Lacerda Suplicy Junior - PR 
184 - Eng.° Hamilfon Pospissil - PR 
185 - Eng.° Haro!do Borges Quadros de Andrade - BA 
186 - Arq.° Haroldo Cardoso de Souza - RJ 
187 - Eng.° Hélio de Caires - SP 
188 - Arq.° Helio Norat Guirnaraes Filho - RJ 
189 - Eng.° Hélio Roberto Ribeiro de Caires - SP 
190 - Eng.° Helio Rodriguez - PR 
191 - Acad. Henrique Brandi Martins - SC 
192 - Eng.° Henrique Nascimento - MA 
193 - 'Eng° Henrique de Paula Gurgel do Amaral - CE 
194 - Eng.° Henrique Possollo Goulart - RJ 
195 - Eng.° Henrique Ribeiro - PR 
196 - Eng.° Hirotoshi Taminato - PR 
197 - Eng.° Hisashi FuTuie - PR 
198 - Adv. Hugo Estigarribia Euzeche - Paraguay 
199 - Eng.' Hugo Laloni Filho - SP 
200 - Eng.° lbó Ilha Moreira Filho - RS 
201 - Eng.°lcléa Pereira de Barcellos - RJ 
202 - Eng.° !dney Selonimo - DF 
203 - Eng° lranor Norberto Jamnk - PR 
204 - Eng.° lridio Johansen de Moura - PR 
205 - Eng.° lsaac Kritz - RJ 
206 - Arq.° ltacy de Amoedo Canto - PR 
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207 - Eng.° itaner Andres Bianco -- RS 
208 - Eng.° Ivan de Brito Guerra - PB 
209 - Eng.' lvan Cupertino Rodrigues - MC 
210 - Eng.° Ivan Prado— RJ 
211 - EngP Ivan Queiroz Bulhões - BA 
212 .- Eng.' Ivan Sallowicz -- SP 
213 - Eng.° Ivanoir José Armando de Oliveira - SP 
214 - Eng.° Ivo Leonel Paciornik - PR 
215 - Eng. lvo Macedo Gutierlez - .PR 
216 - Eng.° Ivo Mendes Lima - PR 
217 - Adv Ivo Moro— PR 
218 	Eng, Ivone Haviaras Cancellier - SC 
219 - Eng.' Jaboritan Indio do Brasil Von Linsingen —PR 
220 - Arq.° Jackson Grah! Soares - PR 
221 - Eng.° Jaime Emilio Galperin - PR 
222 - Acad. Jairo Cezar Souza - SC 
223 - Eng.° Jairo de Oliveira - PR 
224 - Eng.° Jayme S. Melamed - PR 
225 - Eng.° João £Antero Malta Lorga - RJ 
226 - Eng.' João Carlos Friedrich - RS 
227 - Eng.° J00 Carlos Motti - PR 
228 - 'Eng.° João Carlos Pompermayer - RS 
229 - [na.° Jo5o Chaves Neto - BA 
230 - Eng.° João Enéas Ramos de Sá - PR 

231 - Eng.° João Euripedes Sabino - MC 
232 - Eng.° João José Rodrigues - PE 
233 - Eng.° João Manoel Milito da Silva - PR 

234 - Eng° João Roberto Vasconceilos de Moraes - RS 

235 	Eng.° João Tomio Nakamura - PR 

236 - Eng.° Joaquim Cecilio de Queiroz Albuquerque - AM 
237 - Eng.° Joaquim José de Seabra Santana - MT 

238 - Eng.° Joaquim Mutsumi Honjo —.PR 
239 - Eng.° Joaquim de Oliveira Borges - RS 

240 - Eng.° Joaquim da Rocha Medeiros Junior - SP 
241 	Eng.° Jonathan Monteiro e Silva - CE 

242 - Eng.° Joram Leprevost - PR 
243 - Eng.° Jorge Bounassar Filho - PR 

244 - Eng.° Jorge Edgar Lobo Romano - PR 
245 - Eng.° Jorge Fernando Andriani - SC 
246 - Eng.° Jorge Fidelina L. C. Figueiredo - SP 
247 - Eng.' Jorge Luiz Gudolle Palmeiro - RS 

248 - Eng.° Jorge Roberto Batista Duro - PR 
249 - Eng.° Jorge Watanabe - SP 
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250 - Eng.° José Augusto Wunder— PR 
251 - Eng.° José Albano Vieira Custódio - ES 
252 - Eng° José Aloisio Paione - RJ 
253 - Eng.° José Bazan Hurtado Filho - SP 
254 - Eng.° José Benedito de Oliveira - RS 
255 - Eng.° José Cardoso Neto - PR 
256 - Eng.° José Carlos Barreto Sobral - SE 
257 - Eng.° José Carlos Mendes - RS 
258 - Eng.° José Carlos Pellegrino - SP 
259 - Eng.° José Carlos Veiga Lopes - PR 
260 - Eng.° José Edgard de Castro Gurgel do Amoral - RJ 
261 - Eng.° José Eduardo de MelIo Villar - CE 
262 - Arq.° José Eiras Pinheiro— RJ 
263 - Eng.° José Ernani Coelho Dias -. RJ 
264 - Eng.° José Evandro Camurça Barbosa - CE 
265 - Erig.° José Felipe Klein - PR 
266 - Eng.° José Fernandes Arend - SC 
267 - Eng.° José Fernando Skrobot - PR 
268 - Econ. José Ferreira Lourenço Filho - tI 
269 - Eng.° José Ferreira da Silva - MG 
270 - Eng.° José Fiker - SP 
271 - Eng.° José Fonseca Fernandes - SP 
272 - Eng.° José Fonseca Pinho - RJ 
273 - Eng.° José Francisco Reis VilIela Pedras - RJ 
274 - Eng.° José Geraldo Mesquita - SP 
275 - Eng.° José Geraldo Monteiro de Andrade - SE 
276 - fng.° Jos- Gilvomar Rocha Matos - RJ 
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- Eng.° José Guilherme Aranha Moura - SP 
278 - Eng.° José Guilherme Moreira Vieira - RJ 
279 - Eng.' José Humberto Coelho - PR 
280 - Eng.° José Jayme Oliveira da Silva - PE 
281 - Eng.° José Kiynha lshiba - PR 

282 - Eng•° José Lucas Marinho de Pontes Filho - SE 
283 - Eng.° José Manoel Marcondes Osorio - SC 
284 - Eng.° José Mano Lirio Reis - PR 
285 - Arq.° José Michel Chorem - SC 
286 - Eng.° José Molina Neto— PR 
287 - Eng.° José Piragibe Figueiredo Mondes - CE 
288 - Eng.° José Raymundõ Fagundes - PR 
289 - Eng.° José Ribamar de Araujo - AM 
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II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 

TEMIÁRIO OFICIAL 

GRUPO 1 

Metodologia de avaliação: métodos e processos. 
Planta genérica de valores de terrenos. 
Leis de usodo solo e sua influônda no valor da terra nua. 
Aluguel e arrendamento de bens. 

GRUPO II 

	

S. 	Lotes urbanos e rurais. 
Glebas urbanas e rurais. 
Edificações unifamiliares. 
Edificações mulfifamiliares. 
Acessões e benfeitorias agrícolas. 
Estabelecimentos comerciais, indústrias, estacionamentos, gara-
gens, hoteis, hospitais, igrejas, cemitérios etc. 

GRUPO III 

	

11 - 	Desapropriações. 
Servidões e direitos de passagem. 
Serviços públicos de infra-estrutura e superestrutura. 
Valorização e desvalcrizaçâo de propriedades decorrentes da 
implantação de melhoramentos públicos. 
Contribuição de melhoria. 

GRUPO IV 

Máquinas, equipamentos e instalações industriais. 
Propriedade industrial. Marcas patentes, processos industriais. 
Recursos naturais renovéveis e não- renováveis. Jazidas. 

GRUPO V 

Engenharia Econômica aplicada à Engenharia de Avaliações. 

Estatística aplicada à Engenharia de Avaliações. 
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21 	Contabilidade aplicada à Engenharia de Avaliações. 

Aerofotogrametria e topografia aplcadas à Engenharia de Ava-

liações. 
Cadastros urbano e rural aplicados à Engenharia de Avaliações. 

Processamento de dados aplicado à Engenharia de Avaliações. 

GRUPO VI 

Normas Brasileiras de Avaliações. 

Tabela de honorários e regulamento brasileiro em perícias e 

avaliações. 
Legislação específica e reguladora da atuação dos engenheiros 

e das empresas de avaliação. 

Perícias. 
Código de Processo Civil e o engenheiro de avaliações. 
Justiça do Trabalho e o engenheiro de avaliações. 

31 . Relacionamento do engenheiro de avaliações com juízes e panes. 
Exercício ilegal da profissão. Perícias e avaliações executivas por 

pessoas não habilitadas. Legislação de proteção ao engenheiro 

de avaliações. 
Curso e provas de habilitação pare o exercício da profissão de 

engenheiro de avaliaçõ3:. 
Ensino da engenharia de avaliações. 

5. 	Associação Nacicnai das Entidades de Avaliações. 

Regulamentação dos Congressos Brasileiros de Engenharia de 

Avaliações. Legislação; sistema de escolha dos locais de reali-
zação; perioc{icidade de realização; Logotipo. 

GRUPO VII 

Outros assuntos que não os mencionados nos grupos de n°5 

1 a VI. 
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1 . 1 . Valor dos Terrenos de Áreas Nobres em São Paulo em 
Função da Lei de Zoneamento. 
Autores: 

Engs. Hugo Laloni Filho e Joaquim da Rocha Medeiros 
Junior. 
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Autor: 
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Autor: 
Eng. José Carlos Pelegrino. 

2.3. Avaliação de Terrenos Superaproveitados. 
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2.5. A Avaliação de Glebas Laterais - Loteéveis. 
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zenda - Sugestões para a Avaliação de Terrenos Urba- 
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Autor: 
Eng. José F. Pinho. 
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2.7. Nova Fórmula para Determinar a Plus-Valia de Esquina. 
Autor: 
Eng. Henrique Kugler Junior. 

2.8. Método do Custo; O Terceiro Componente. 
Autores; 
Engs. Joaquim da Rocha Medeiros Junior e José Carlos 

Peilegrino. 
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Autor; 
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Eng. Wilson Simurro. 

3. GRUPO III 

3.1. Considerações sobre Desapropriação de Áreas com Terre-
nos Reservados. 

Autor: 	 - 

Eng. Gilson Beckert. 

3.2. A Avaliação de Servidões. 

Autor; 
Eng. Luiz Augusto Seabra da Costa. 
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Autor: 
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GRUPO IV 

4.1. 	Roteiro para Avaliação de Bases de Distribuição. 
Autor: 
Eng. David Herman Berer. 

4.2. Avaliação de Jazidas Minerais. 
Autor: 
Eng. José Carlos Peilegrino. 

4.3. Considerações sobre a Avaliação de Jazidas Minerais. 
Autor: 
Eng. Alberto Lélio Moreira. 
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5.1. Conceitos de Matemálica Financeira e Engenharia Eco-
nômica - Aplicados a Engenharia de Avaliações. 
Autor: 
Eng. Mário Cesar Wolf Rigotti Alice. 

5.2. Transformação de "Preços a Prazo" para "Preços a Vista" 
através de Tabelas de Matemática Financeira. 
Autor: 
Eng. Nelson Roberto Pereira Alonso. 

5.3. Transformaçãc de Valor a Prazo em Valor à Vista um 
Estudo de Mercado. 
Autor: 
Eng. Eurico Ribeiro. 

5.4. Estudo Estatístico entre o Preço de Mercado de Terreno 
Localizados ao Longo da Linha Norte-Sul do Metrô de São 
Paulo e a Acessibilidade ao Centro, antes e depois da 
Construção da Linha. 
Autora: 
Arqã. Andreína Nigriello. 

5.5. O Laudo de Avaliação e a Contabilidade nas Empresas 
de Energia Elétrica. 
Autor: 
Eng. Estácio Simões Gavinho. 

5.6. Análise de Balanços o Avaliação de Empresas. 
Autor: 
Eng. Alberto Lélio Moreira. 

5.7. O Uso da Cartografia como Ferramenta Auxiliar nas Ava-
iaçõés de Imóveis na Grande Sâc Paulo. 

Autor: 
Eng. Flávio Antonio Rodrigues dos Santos. 
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5.8. O Emprego do Computador em Processos Avaliatórios. 

Autor; 
Eng. Fernando Guilherme Marfins. 

6. GRUPO VI 

6.1. Da Necessidade de Ação Conjunta em Defesa da Enge- 

nharia de Avaliações. 

Autores: 
Engs. Hélio de Caires e Jcsé Carlos Pellegrino. 

6.2. Do Alcance Legal Informativo do Engenheiro. 

Autor: 
Eng. Antonio Silva dos Anjos. 

6.3. O Ensino da Engenharia de Avaliações em Âmbito Na- 
cional e Panamericano. 

Autor: 
Eng. José Carlos Pellegrino. 

6.4. Da Criação de um Órgão Nacional Aglutinador das En- 
tidades de Classe Especializadas em Engenharia de Ava- 

liações. 

Autor: 
Eng. Murilio Pessôa. 

7. GRUPO Vil 

7.1. A Gamaradiografia como Auxiliar de Perícias em Estru-

turas de Concreto. 

Autor: 
Eng. Jorge Luiz Gudolle Palmeiro. 

TEMAS DAS MESAS-REDONDAS 

1 - 	Fatores que influenciam a relação entre os valores unitários de 

áreas ou terrenos de diversos tamanhos. 

Fatcres de gleba. 

Taxas de desconto e de capitalização. Taxas internas de retorno. 

Fatores de homogeneização. Fatores de elasticidade da ofertaS de 
redução e preço a vista, de esquina e de testada. Outros fatores 
de homogeneização. 

Valor em marcha e valor da coisa feita. O conceito correto de 
"going concern value" ou simplesmente "going value". 

Determinação do fundo de comércio. Conceito de "good will". Va-
lor do ponto comercial. Prccessos expeditos de estimativa do 

valor do ponto comerdial. 
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RELAÇÃO DE PROPOSIÇôES 

PRIMEIRA: 

Autor: Eng. Paulo Roberto Maingué. 

Assunto: Criação de Comissão de Estudos com vistas à elabo-

ração de uma tabela única de honorários para todo Território Nacional. 

SEGUNDA 

Autor: Eng. Wald Pedro Alves. 

Assunto: Inconveniência de atividades do Congresso simultâneas 
a Cursos de Avaliação. 

TERCEIRA 

Autor: Eng. Paulo Roberto Maingué. 

Assunto: Ser o eminente engenheiro Luiz Carlos Berrihi o 'Pa-
trono da Engenharia de Avaliações no Brasil" e que a homenagem 
seja comunicada a sua família. 

QUARTA 

Autor: Eng. Antonio Silva dos Anjos. 

Assunto: Propõe a federalização do Instituto Fluminense de En-
genharia Legal, 

QUINTA 

Autor: Eng. Antonio Carlos de Oliveira Santos. 

Assunto: Pi-opõe - que quaisquer entidades (escritórios etc.) 

que não sejam de engenharia especificamente e que fizerem laudos 
de avaliação por escrito ou verbalmente e/ou que anunciem sob qua-

quer forma, que fazem avaliações dentro do âmbito da enganharia, 

sejam obrigados pelos CREA'S a terem um engenheiro responsável 

técnico permanente, devidamente registrado no CREA respectivo; - 

que os CREA'S procedam a severa fiscalização dessas entidades, in 
clusive observando ,na medida do possível, os anúncios de Íornais 
e tabuetas em que essas entidades se propõem a fazer avaliações 

tais como as aqui descritas, e aplicando-lhes as cominãções da lei 
aplicáveis ao caso. 

SEXTA 

Autor; Eng. Domingos de Saboya Barbosa Filho. 

Assunto: Alimentação de Banco de Dados: a) Que, após decisão 
de Assembléia Geral, todos os sócios de uma entidade sejam consi- 
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derados sócios honorários das outras entidades, podendo participar 
de suas reuniões, sem direito a voto e adquirir os dados de que ne-

cessite, pelo preço fixado para os sócios efetivos. b) Que todo o pro-

fissional que atue fora d& sua sede estadual, noticie o fato à outra 

entidade, e remeta-lhe uma cópia de seu laudo, tendo em vista a 

colaboração para alimentação de banco de dados. 

SÉTIMA 

Autor: Eng. Dalton Palumbo Abreu 

Assunto: Propõe nova fórmula substitutiva a de Harper e afins. 

OITAVA 

Autor: Eng. Wilson Simurro 

Assunto: Nova fórmula no cálculo de fatores de testada. 

NONA 

- Autor: Eng. Murillo Pessôa 

Assunto: Propõe que os próximos congressos sejam denomina. 

dos de "Congressos de Engenharia Legal e de Avaliações". 

DÉCIMA 

Autor: Eng. Xisto Guedes 

Assunto: Honorários de Trabalhos Topográficos relacionados com 

avaliações e perícias de engenharia. Propõe, no sentido deste Con-

gresso, desde que é de natureza nacional, se dirigir ao Conselho Fe-

deral de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) no sentido 

de sugerir seja baixada uma resolução para que os Conselhos Re-
giorais (CREA'S) só registrem tabelas de honorários para trabalhos 

topográficos que se firmem em pagamentos por quilômetros de linha 

levantada. 

DÉCIMA-PRIMEIRA 

Autor: Eng. Xisto Guedes. 

Assunto: Propõe, após alentada lustificativa, que este Congresso 
recomende a todas as entidades vinculadas ao ramo de avaliações e 
perícias de engenharia, ao Conselho Federal de Engenharia, Arqui-

tetura e Agronomia para que repasse aos CREA'S de todo o País e 
esses, po rsua vez as diversas entidades de que são formadas, tais 

como, Sindicatos, Associações de Classe, etc., a instrução para estas 

últimas cientificarem a cada profissional ao encaminhar o seu laudo, 

fruto do seu labor profissional, o faça juntando cópia atualizada da 

certidão do registro e de quitação com o CREA, anexando uma decla- 
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ração de que assim está procedendo para atender ao que determina a 

Lei 5194/66, especialmente no que concerne aos seus artigos, 13, 

63 e seu parágrafo primeiro, 64 e seus parágrafos•Cniico, 65, 67 e 68. 

DÉCIMA-SEGUNDA 

Autor: Eng. Paulo Roberto Maingué. 

Assunto: Propõe - que seja estabelecida, no presente Congresso, 

uma periodicidade de 3 anos para efetivação dos Congressos Brasi-

leiros de Engenharia de Avaliações. 

DÉCIMA-TERCEIRA 

Autor: Eng. Paulo Roberto Maingué. 

Assunto: Propõe a eleição das seguintes cidades para serem as 

sedes sucessivas dos pr6ximos congressos: Rio de Janeiro, Recife e 

Porto Alegre; acrescenta critério de programação. 

DÉCIMA-QUARTA 

Autor: Eng. Murillo Pessoa. 

Assunto: Propõe: 

- que seja criado um organismo colegiado, composto de re-

presentantes do Instituto de Engenharia Legal; do Instituto Brasileiro 

de Avaliações e Perícias de Engenharia; do Instituto Brasileiro de Ava-
liações; e do Instituto de Engenharia do Paraná, para atender aos obje-
tivos expostos nos considerados; 

- que o colegiado que vier a funcionar escolherá seus diri-

gentes, estabelecerá seu regimento de trabalho, sua sede e escolhrá, 
também, a forma de renovação de seus dirigentes. 

DÉCIMA-QUINTA 

Autor: Eng. Murillo Pessôa 

Assunto: Propõe que: 

que seja criado um Colegiado de âmbito Nacional; 

que tal colegiado seja composto sempre de 2 membros de 

cada entidade de classe regularmente criada; 

que um desses membros das entidades, seja obrigatoria-

mente seu Presidente; 

que esse Colegiado tenha as seguintes atribuições iniciais: 

estudar e opinar com parecer, qualquer assunto de in-

teresse da classe, seja ele técnico ou administrativo; 

constituir-se em uma Comissão Técnica permanente para 
estudar e opinar sobre trabalhos chegados ao seu co- 
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	nliecimento. As opiniões, críticas e/ou parecers fora 

mulados serão levados ao conhécimenfo dos aufors 
para esclarecimentos, ou eventuãis corréções de dados 
ou para futura apresentação em Congresso; 

c) estudar e sugerir temas técnicos e assuntos a serem 
abordados nos Congressos;  

d) ser a Comissão Técnica dos Congressos Brasileiros, se 
tal comissão existir;  

e) elabcrar seus Estatutos e Regulaméntos, sendo que sua 
aprovação será feita por maioria simples de votos. 
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA 

Aos dez dias do mês de outubro de um mil novecentos e se-
tenta e sete, com início às 11:00 horas teve lugar a primeira reunião 
da Comissão Técnica do II Congresso Brasileiro de Engenharia de Ava-
liações, com a mesa assim composta: Ddrningos de Saboya Barbosa 
Filho, Joaquim Medeiros Junior, José Carlos Peilegrino, Ibá Ilha Mo-
reira Filho, José Fonseca Fernandes, Fernando Guilherme Marfins e 
Celso Aprigio Guimarães Neto. 

Iniciando, o Sr. Presidente passou a orientar a forma de trabalho 
da Comissão Técnica, ficando decidida a distribuição de todos os 
trabalhos apresentados, aos Membros da Comissão Técnica para que 
os mesmos, após uma primeira  análise, possam fazer uma confronta-
ção com o trabalho dos Relatores das Comissões, chegando-se a uma 
conclusãb final a ser apresentada em Plenário. Os trabalhos recebidos 
foram distribuídos da seguinte rnaneira 

Eng. Domingos de Saboya Barbosa Filho 

- Avaliação de Lotes Semi-u:rbanos 

- Avaliação de glebas laterais 

- Estudo estatístico de relação entre o preço de mercado de terrenos 
localizados ao longo da linha norte-sul do metrô de São Paulo 
e a acessibilidade ao centro, antes e depois da construção da linha; 

Eng. Ibá l'lha Moreira Filho 

- Avaliação de faixas sob várias cargas de depreciação. 	« 

- Conceitos de Matemática Financeira e a Engenharia de avaliações. 

- Transformação do "preço a prazo" para o "preço a vita" através 
de tabelas de matemática financeira. 

Da necessidade de ação conjunta em defesa da engenharia de 
avaliações. 

Eng. Joaquim Medeiros Junior 

- Valor locativo de escritórios no Centro Comercial do Rio de Janeiro. 

- Influência da profundidade na determinação do valor dedesa-
propriação do imóvel urbano. 
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- Comentários às normas para avaliação de imóveis de serviço do 
Patrimônio da União do Ministério da Fazenda. 

- Nova Fórmula para determinar a plus-valia de esquina. 

- A gamaradigrafia como auxiliar de perícias em estruturas de con-

creto. 

Eng. José Car'los Pelegrino 

- Valor dos terrenos de áreas nobres em São Paulo em função da 

lei de zoneamento. 

-- Fundo de Comércio. 

- 'Considerações sobre desapropriação de áreas com terrenos reser- 

va dos. 

- Roteiro para avaliação de bases de distribuição. 

- Da criação de um órgão nacional aglutinador das entidades de 
dassé especializadas em engenharia de avaliações. 

- Proposta para federalizar o Instituto Fluminense de Engenharia 

Legal. 

Arq. Andreina Nigriello 

O •uso da cartografia como ferramenta auxiliar nas avaliações de 

imóveis na grande São Paulo. 

- O emprego de computador em 'processos avaliatórios. 

- O ensino da fngenharia de Avaliações em âmbito nacional e pa-

namericano. 

Eng. José 'Fernandes 
- Avaliação de escritórios e apartamentos pelo 'método comparativo 

direto. 

- A avaliação de servidão. 
- O laudo de avaliação e a contabilidade nas empresas de energia - 

elétrica. 
- Do alcance legal informativo do engenheiro. 

Eng. Fernando G. Martins 

- Mau e bom aproveitamento de terrenos. 

- Avaliação de terrenos super aproveitados. 

- Avaliação de jazidas minerais. 

Considerações sobre avaliação de jazidas minerais. 

- Análise de balanços e avaliação de empresas- 

A Comissão Técnica, por sugestão do Eng. José Carlos Pelegrino, 
aceitou a forma de apreciação de trabalhos, seguindo-se a linha de 
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ação abaixo especificada, para o encaminhamento dos trabalhos ao 
Plenário: 

1 . O trabalho foi retirado pelo Autor. 

Agradecer ao Autor peia colaboração. 

Recornsndar a publicação, agradecendo ao Autor. 

Aprovar com restrições (especificar) e recomendar  a publicação. 

Aprovar sem restrições e recomendar a publicação. 

Aprovar com menção honrosa (explicitar), recomendar sua adoção 
sem restrições e publicar. 

Obs.: No ítem 3, ao recomendar para publicação deverá ser 
mencionado "com finalidade de ser testado", sendo os resultados 
práticos comunicados ao Autor. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, Eng. Domingos 
de Saboya Barbosa Filho, encerrou a sessão às 12:30 horas, e eu, Eng.° 
Celso Aprígio Guimarâes Neto, secretário, lavrei a presente ata. 

Celso Aprígio Guimaràes Neto 

Saboya Barbosa Filho 
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA 

Aos onze dias do 'mês de outubro de hum mil novecentos e se-. 
tenta e sete, oom início às nove horas e trinta 'minutos, teve lugar 
a segunda reunião da Comissão Técnica do II Congresso Brasileiro 
de Engenharia de Avaliações, com a mesa assim composta: Domingo 
Sabóya Barbosa Filho, José Carlos Pelegrino; Ibá 'Ilha Moreira Filho; 
José Fonseca Fernandes; fernando Guilherme Martins;  Celso Guima-
râes Neto; Maria Aparecida Beckert e Flávio Antonio Rodrigues dos 

Santos. 

Iniciada a sessào, o Sr. Presidente promoveu a distribuição, de 
novos trabalhos chegados à Comissão, e a seguir transferiu o cargo 

de Presidente ao Eng.° lbá Ilha Moreira, uma vez que deveria se 

ausentar 'para ministrar urna aula no curso de Avaliações. 

Foram distribuídos os trabalhos a Eng.° Maria Aparecida Be-

ckert: 

- Subsidiar à Avaliação de lotes irregulaes, sob a influência de 

forma, testada e profundidade; 

- Avaliação de terrenos de grande profundidade. 

Eng.° .Flávio Antonio Rodnigues dos Santos: 

- 'Fatores de testada. 

Foi solicitado às Comissões de Estudo que apresentassem seus 

PARECERES sobre os trabalhos já examinados, até às 18 horas; 

Concluindo todos os seus serviços até o dia 13 de outubro às 
12 horas para permitir o exa'me pela Comissão Técnica. 

'Foi recebido mais u'm trabalho, denominado Vacância - sua in-

fluência nas locações de imóveis para escritório", o trabalho foi dis-

tribuídos à Arqa. Andreina Nigriello. 

Foi recomendado que os Senhores Membros da Comissão Téc-

nica participassem das diversas Comissões, acompanhando os traba-

lhos. 
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Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, Eng.° Domingos 
de Saboya Barbosa FUho, encerrou a sessão às 17:00 horas e eu, 
Eng.° Celso Aprigio Guimarâes Neto, Secretário, lavrei a presente ata. 

Curitiba, 11 de outubro de 1977 

Eng.° CELSO APRIGIO GUIMARÃES NETO 

Secretá rio 

Eng.° DOMINGOS DE SASOVA BARBOSA FILHQ 

Presidente 
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ATA DA 3? REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA 

1 . 	Hora de lníio: 10:00 horas 

'Hora de Encerramento: 20:00 horas 

'Data: 12 Out 77 

Comparecimentos: 
presidente:  Eng.° Domingos de Saboya Barbosa Filho 

2.0  Vice-Presidente: Eng.° Joaquim da Rocha Medeiros Jr. 
Relator: Eng.° José Fonseca Fernandes 
Relatora: E'ng.° Maria Aparecida Garcez B•eckert 
Relatora: Arq? Andreína Nigriello 
Relator: Flávio Antônio Rodrigues dos Santos 
Secretário: Fernando Guilherme Martins 

S. ASSU'NTOS TRATA'DOS: 

5.1 Exame  dos relatórios das comissões de estudo, discussão 
com os relatores de Comissão Técnica e votação dos pareceres finais 

dos seguintes trabalhos: 

GRUPO II 

2.1 - "Influência da profundidade na determinação do valor 

de desapropriação do imóvel urbano". 

'Eng.° Maria Aparecida Garcez Beckert 

Parecer: Agradecer ao autor pela colaboração 

Votação - unanimidade 

GRUPO VII 

7.1 .- "A ganiaradiografia como auxiliar de pericias em estru-
turas de concreto". 

Eng.° Jorge Luiz Gudolle Palmeiro 

Parecer: Aprovar sem restrições pela atualidade e pela utilidade 
do processo noticiado, em perícias técnicas, recomendando sua publi-

cação. 

Votação - unanimidade. 
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GRUPO III 

3.2— "A avaliação de servidões" 

Eng.° Luiz Augusto Seabra da Costa 

Parecer: Admitir a publicação exdusivamente para que o modelo 

apresentado seja testado estatisticamente, recomendando: 

1 - a quem o faça, apenas a título de aferição, dar conhecimento 
ao autor através do IBAPE; 

2 - que o autor reapresente seu trabalho no próximo congresso 
com informações relativas ao comportamento empírico, testada sua 
validade. 

Votação - unanimidade. 

GRUPO II 

2.7 - "Nova fórmua para determinar a Plus-Valia de esquina". 

Eng.° Henrique Kugler Junior 

Parecer: Agradecer ao autor pela colaboração. 

Votação: unanimidade 

MESA REDONDA 

L° Reunião - "Fatores que influenciam a relação •entre os valo- 
res unitários de áreas ou de terrenos de diversos tamanhos. Fatores 
de gleba". 

Parecer: Acatar a decisão da mesa redonda. 

- Votação: unanimidade. 

GRUPO 1 

- 1 - "Valor dos terrenos de áreas maiores em São Paulo em 
função da lei de zoncamento. 

Eng.°s Hugo Laloni Filho e Joaquim da Rocha Medeiros Junior 

Parecer: Acatar a decisão da mesa redonda. 

ções constantes do próprio trabalho, devendo ser enfatizado que os 

índices constantes nas tabelas, devem ser unicamente utilizadas como 

parâmetro de ajuste ou de homogeinização de escala. 

Votação: unanimidade 
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GRUPO IV 

4. 1 - "Roteiro para avaliação de bases de distribuição':. 

Eng.° David Herman Berer 

Parecer: Aprovar e indicar para publicação, recomendando que 
a relação das vidas úteis e dos valores residuais constante do traba-
lho, seja aplicada com as devidas cautelas, atentando-se para os 
estados gerais de conservação,, de manutenção e de funcionamento 
dos componentes avaliados, como ressaltado no próprio trabalho, 
comunicando-se ao autor os resultados práticos do emprego de nú-
meros'e percentuais preconizados. 

GRUPO II 

2.6 - "Comentário às Normas para Avaliação de Imóveis do 
Serviço do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda - Sujestões 
para a avaliação de terrenos urbanizados com testada para logradouro 
público" 	 - 

Eng.° José F. Pinho 

Parecer: - Agradecer ao autor pela colaboração. 

Votação: - Unanimidade. 

GRUPO III 

3.3 - 'Avaliação de faixas sob várias cargas de depreciação' 

Eng.° Hélio R. R. de Caires. 

Parecer: - Agradecer ao autor pe!a valiosa colaboração enalte-
cendo o mérito pelo alto nível de sua formulação matemática e solici-
tando que reexaminé o estabeledmento da carga de depreciação aci-
dental de forma consisciente, de modo a escoimá-lo dos fatores subje-
tivos. 

MESAS REDONDAS 

2a Reunião - "Taxa interna de retorno,  
Taxa de capitaliação e 
Taxa de desconto. 

Parecer: - Acatar decisão da mesa redendo. 
Votação: - unanimidade. 

3a Reunião - "Fatores de Homogeneização, fatores de elastici-
dade de oferta de redução 'a preço à vista, de esquina e da testada. 
Outros fatores de homegeneização". 	 .'.. 
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Parecer: - Acata decisão da mesa  redonda. 

Votação: - Unanimidade. 

5.2 - Foram recebidos os seguintes documentos: 

1 - Relação do número de partkipantes grupados por estado. 

2 - Proposição de autoria do Eng.° XISTO GUfDES da delega-
ção de Pernambuco. 

Submetida à aprecFação, foi dado o seguinte: 

Parecer: - Acatar a proposição 

Votação: - unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, En•g.° Domingos de 
Saboy Barbosa Filho, encerrou a sessão à hora indicada e eu, Eng.° 
Fernando Guilherme Martins, substituindo o Secretário, lavrei a pre-
sente ata. 

ENG.° FERNANDO GUILHERME MARTINS 

P/ Secretário 

ENG.° DOMINGOS DE SABOYA BARBOSA FILHO 

Presidente 
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ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA 

HORA DE INÍCIO: 08:40 horas 

HORA iDE ENCERRAMENTO: 22:30 horas 

DATA: 13 de outubro de 1977 

COMPARECIMENTOS: Domingos de Saboya Barbosa Filho 
Fernando Guilherme Martins 
Joaquim da Rocha Medeiros Jónior 
José Fonseca Fernandes 
José Carlos Pellegrino 
bá Ilha Moreira Filho 

Andreina Nigriello 
Flávio Rodrigues dos Santos 
Maria Aparecida Garcez Beckert e 
Celso Aprigio Gu&narães Neto 

ASSUNTOS TRATADOS 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a presença do 
relator José Carlos Pellegrino para fazer explanação e oferecer pare-
çer, como relator, do tema apresentado pelo colega Murilo Pessoa, 
denominado "Da criação de um órgão nacional aglutinador das enti-
dades de classes especializadas em engenharia de avaliações". 

O Eng.° José Carlos Pellegrino, sugeriu a votação do seguinte 
parecer "recomendar a publicação e manifestar a apreensão pela no-
.portunidade da proposta, que deve ser precedida de outras medidas 
mais efetivas, tais como o estímulo à criação de outras entidades es-

taduais, a necessidade de reuniões prévias em sistema de colegiado e 

o resguardo da coesão e da harmonia, em face da realização do Xl Con-
gresso Panamericano de Avaliações, em agosto de 1979, em. São 

Paulo". 

.0 Eng.° Ibá indica o Parecer: "Recomenda-se a publicação, con-

cluindo a Comissão Técnica pela criação ou adequação de um árgão 

racional, ainda neste Congresso, que aglutine todas as entidades es-
taduais e regionais existentes". 



Colocada em votação, a proposição do Eng.' José Carlos Pelie-
grino, a mesma obteve 6 (seis) votos; a proposição do Eng.° Vbá obteve 
3 (três) votos, havendo 1 (um) abstenção, sendo portanto aprovada a 
proposição do 'Eng.° José Carlos Peliegrino. 

GRUPO 1 - Analisado pela Comissão Técnica, do trabalho do 
Eng.° Domingos Saboya Barbosa Filho, "Valor locativo de escritório no 
centro Comercial do 'Rio de Janeiro". 

Com a palavra o Relator Joaquim Medeiros Filho, que fez expla-

nação geral do assunto, concluindo pelo seguinte Parecer: "Aprovar 

integralmente e recomendar sua publicação". Foi colocada em votação, 
com aprovação por 'unanimidade. 

GRUPO 5 - Transformação "preço a prazo para preço à vista" 
através de tabelas de matemática financeira. Com  a palavra o Relator 
bá Moreira Filho que fez uma explanação geral do assunto, concluin-
do pelo seguinte Parecer: "Recomendar a publicação, agradecendo ao 
Autor". Aprovado por unanimidade. 

GRUPO 5 - Conceito cia 'matemática financeira e engenharia de 
avaliações. Relator Ibá Moreira Filho que apresentou o Parecer "Reco-

cc'mendar a publicação, agradecendo ao autor". Aprovado por una-
nimidade. 

GRUPO 6 - "Do Alcance legal informativo do Engenheiro", Re-
lator Eng.° José 'Fonseca Fernandes, que recomendou "Agradecer ao 

Autor pela colaboração". Aprovado por unanimidade. 

GRUPO 6 - "O ens1no de engenharia de avaliações em âmbito 
nacional e panamericano". Relator: Andreina Nigriel'lo, que passou a 

fazer 'uma explanação sobre o trabalho apresentado, sendo então so-

licitado o debate sobre a matéria, sendo então apresentado o Parecer: 

"Recomendar a publicação, com a indicação da Comissão Técnica no 

sentido da formação de um Grupo Especial para além de estudar 

"curricuiurn" mínimo em nível de graduação, propor a criação de 

cursos de especialização (pós-graduação) em Engenharia de Ava!ia-
ções". Aprovado por unanimidade. 

GRUPO 5 - "Análise de 'balanços e avaliação de empresas", Re-

lator, Eng.° José Fonseca Fernandes, que passou a relatar o trabalho, 

apresentando o seguinte Parecer: "Recomendar a publicação, agra-

decendo ao Autor". Aprovado por 6 votos a proposição do Relator. 

GRUPO 2 - "Subsidiar a avaliação de lotes irregularés sob a in-

fluência da forma, testada e profundidade", Relatora: Maria Aparecida 

Garcez Beckert. Após análise do trabalho, apresentou o seguinte Pa- 
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recer: "Agradecer aos autores pela colaboração, recomendando aos 

mesmos um aprofundamento do esludo, em nível estatístico, dado a 

sua importância". Aprovado por unanimidade. 

GRUPO 3 - "Alguns enfoques sobre a Contribuição de Melho-

ria". Relator Celso Aprigio Guimarães Neto,  que após ligeira expla-

nação apresentou o Parecer: Aprovar e recomendar a publicação. Pos-

to em votação, foi aprovado por unanimidade. 

GRUPO 2 - "Método do Custo - O terceiro Componente". Re-

lator: Celso Aprigio Gui•marães Neto, concluíndo pelo Parecer: "Apro-

var integralmente com menção honrosa, pela metodologia apresenta-

da, e recomendar sua publicação". Aprovado por unanimidade. 

GRUPO 2 - "Da necessidade da Ação Conjunta em defesa da 

Engenharia de Avaliações". Relator Eng.° Ibá Ilha Moreira Filho. Após 
uma explanação elogiando o trabalho e mostrando sua importância, 

o Relator sugeriu o seguinte Parecer: - Que seja remetido, para pu-

blicação nos principais órgãos de Imprensa e de Divulgação do País, 
"Notas" de alerta geral à população das observações e conceitos 

contidos no trabalho; 

- Concordar que o trabalho está fundamentado em fatos reais 

e atuais. 

- As sugestões apresentadas (fls. 27, 28 item 6 total) como 
estratégia na "Defesa de classe", constituiem-se numa pujante e de-

cidida reação contra os que procuram denegrir a imagem real dos 

profissionais registrados no CREA. 

- Aceitar e  trabalho pela excelente defesa em que se constitui, 

em prol dos interesses de nossa classe profissional, pela mensagem 

que traduz e tudo o mais que ele contém. 

- Seja solicitado aos CREAS atenção junto às entidades privadas, 

públicas e a •profissionais autônomos quanto a obrigatoriedade de 

anotação de responsabilidade técnica dos trabalhos de avaliação; 

- Seja feita a valorização e reconhecimento de todas as pessoas 
jurídicas de avaliações que sejam constituídas, dirigidas e orientadas 

por engenheiros,  arquitetos e agrônomos. 

- Pro.por a desfiliação, consultadas as Assembléias Gerais de 

Õrgãos, Institutos, Sociedades, Agremiações, que congreguem enge-
nheiros, arquitetos e agrônomos, na área de Engenharia Legal e de 

Avaliações, de qualquer profissional que venha a assinar trabalhos 
ou participar de empresas, •prestadoras de serviços de avaliações, que 

não sejam constituídas, na sua maioria de sócios ou capital, por 
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engenheiros agrônomos ou arquitetos". Conciuindo por Aprovar inte-
gralmente o trabalho e recomendar a sua publicação, com os acrés-

cimos sugeridos pelas Comissões de Estudo e Técnica, e que se encon-
tram no "Parecer". Aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais trabalhos a serem apreciados, a Comissão 
passou a analisar as "Proposições" apresentadas até o presente mo-
me n to. 

Resolver agradecer a proposição do 'Eng.° Antonio Silva dos 
Anjos, •no sentido de federalização do Instituto Fluminense de Enge-
nharia Legal, e da Criação do Órgão Nacional. 

Agradecer a apresentação da proposição do Eng.° Antonio Carlos 
dos Santos, no sentido de obrigatoriedade de fiscalização pelos CREAS, 
das entidades que se propõem a fazer avaliações. 

Aprovar a proposição do Eng.° Paulo Roberto Maingué, no sen-
tido de formação de uma comissão de estudos, para debater uma 
tabela única de honorários para avaliações. 

Agradecer a proposição do Eng.° Paulo Roberto Maingué no 

sentido de se estabelecer os locais dos próximos Congressos. 

Agradecer a proposição do Eng.° Murillo 'Pessoa, no sentido 
de criação de um organismo Colegiado Nacional. 

Aprovar a proposição do Eng.° Paulo Roberto Maingué, no sen-

tido que o interva da realização de cada 'Congresso seja de 3 (três) 
anos. 

Aprovar a proposição do Eng.° Paulo Roberto Maingué, no sen-

tido de ser dano o nome de Luiz Carlos Berrini, como 'Patrono da 

Engenharia de Avaliações". 

Agradecer a colaboração do Eng.° Dalton P. Abreu, no sentido 

de que o Modelo Matemático da NB-502, não seja adotado. 

Agradecer a proposição do Eng.' Wi!son Simuro, no sentido da 

Criação de 'nova fórmula no cálculo de Fatores de testada, deixando 

de ser considerada para exame mais detalhado no trabalho já apre-

sentado. 

GRUPO 5 - Laudo de Avaliação e a Contabilidade nas empresas 

de energia elétrica. Relator José Fonseca Fernandes, com o seguinte 

Parecer: Aprovar com restrições, relativamente a aplicação somente 

em 'Congressos de Energia Elétrica, e recomendar a publicação". 

Aprovado por unanimidade. 
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GRUPO -5 — 'Uso de Cartografia como ferramenta auxiliar nas 
avaliações de imóveis tia grande São Paulo". Relatora Arq.° Andreina 
Nigrielio, com o seguinte Parecer; "Agradecer a comunicação, elogiar 
e recomendar a sua publicação'. Aprovado por unanimidade. 

tExaminada a proposta do Eng.° Muriflo Pessoa, no sentido de 
se dar o nome aos próxi:mos Congressos de; 'Congressos de Enge-
nharia Legal e de Avaliações", a Comissão Técnica resolveu aprovar 
a alteração do nome dos futuros Congressos para "Congresso Bra-
sileiro de fngenha•ria de Avaliações e Perícias". 

Examinada a proposição do Eng.° Domingos Saboya Filho, no 

sentido de que: 

a) Que, após decisão de Assemb!éia geral, todos os sócios de 
uma entidade sejam considerados sócios honorários das outras enti-
dades, podendo participar de suas reuniões, sem direito a voto e 
adquirir os dados de que necessite, pelo preço fixado para os sócios 

efetivos. 

b Que todo o profissional que atue fora de sua sede estadual, 
noticie o fato à outra entidade, e remeta-lhe uma cópia de seu laudo, 
tendo em vista a colaboração para alimentação de Bancos de Dados. 

Aprovado por unanimidade. 

Proposição do Eng.° Waidir Pedro Alves, no sentido de se evitar 
coincidência de horário de diversas atividades. A Comissão resolveu 
aprovar, louvar a oportunidade e aconselhar que não ocorram mais 

simultaneidade de Cursos básicos e Atividades do Congresso. 

GRUPO 5 - Transformação de valor a pazo em valor à vista; 

Um estudo de Mercado. Relator Ibá liha Moreira Filho, que após 

breve relato, sugeriu o Parecer: "Aprova com menção honrosa, com 

as restrições anotadas pelo autor, recomendando para publicação, a 

fim de ser devidamente testado sendo os resultados práticos comu-

nicados ao mesmo através do Instituto de Engenharia do Paraná. 

Aprovado por unanimidade. 

GRUPO 5 - "Estudo Estatístico da Relação entre o preço de 

mercado de terreno localizado ao longo da linha Norte Sul do Metrô 
de São Paulo e a acessibilidade ao centro, antes e depois da construção 

da linha". Relator Eng.° Domingos Saboya Filho, que após breve 

exposição, apresentou o Parecer; "Aprovar com menção honrosa, da-

do a excepcional qualidade técnica do trabalho, recomendando a sua 

publicação e considerando o mesmo como o Melhor trabalho técnico 

apresentado neste Congresso". Aprovado por aclamação. 
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GRUPO 2 - "Avaliação de E3c:it6rios e Apartamentos pelo m4-
todo Comparativo direto". Relator Eng.° José Fonseca Fernandes, que 
apresentou o Parecer: "Aprovar integralmente e recomendar sua pu-
blicação". Aprovado por unanimidade. 

GRUPO 2 - "Mau e bom aproveitamento de terrenos". Relator 
Eng.° Fernando Guilherme Marfins que apresentou o Parecer: "Reco-
mendar a publicação com restrições, com a finalidade de ser testado, 
sendo os resultados práticos comunicado ao Autor". Aprovado por 
unanimidade. 

GRUPO 2 - "Avaliação de terrenos super-aproveitados". Relator 
Eng.° Fernando Guilherme Martins com o seguinte Parecer: "Reco-
mendar a publicação com restrições, com a finalidade dê ser testado, 
sendo os resultados práticos comunicados ao Autor". Aprovado por 
unanimidade. 

GRUPO 2 - "Fundo de Comércio. Relator Eng.° José Carlos Pelie-
grino, que apresentou breve relato, com o seguinte Parecer: "Agrade-
cer ao Autor pela colaboração". Aprovado por unanimidade. 

GRUPO 3 - "Considerações sobre desapropriações de áreas com 
terrenos reservados". Relator Eng.° José Carlos Pellegrino. Parecer: 
"Aprovar a publicação, com recomendação de que o "ponto de en-
chente média ordinária" sela  determinado antes da construção de 
qualquer barragem a montante". Aprovado por unanimidade. 

GRUPO 5 - "O emprego de computador em processos avaUató-
rios". Relatora Arq.° Andreina Nigrieflo, que apresentou o seguinte 
Parecei: "Aprovar com menção honrosa, por permitir o surgimento de. 
nova metodologia na avaliação maciça de imóveis e recomendar a 
sua publicação". Aprovado por unanimidade. 

GRUPO 2 - "Avaliação de terrenos de grande profundidade", 
reiatora Eng.° Maria Aparecida Beckert, com o seguinte Parecer: 
"Aprovar com as restrições constantes do próprio trabalho, e reco-
mendar a publicação". Aprovado por unanimidade. 

GRUPO 2 - "Fatores de testada". Relator fng.° Joaquim Me-
deiros Filho com o Parecer. "Agradecer ao Autor pela colaboração, 
recomendando que o mesmo teste o modelo estatisticamente, trazen-
do os resultados à Consideração do próximo Congresso. 

GRUPO 4 - "Avaliação de Jazidas Minerais". Relator Fernando 
Guilherme Martins, com Parecer "Aprovar com restrições, modifican-
do-se o seguinte: 

a) item 2.3 - o objeto da desapropriação eapenas da lazida 
mineral e não da propriedade; 
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item 2.5. 1 -b - acrescentou ... nesta fase do proceséo, se 

o expropriante não for o poder público federal, além do reembolso 
apenas das despesas de prospecção, a indenização poderá incluir, 

se o plano de lavra já tiver sido apresentado, conforme o caso, o 
valor atual do benefício líquido previsto na exploração; 

no exemplo apresentado não ser incluido o fator extra de 
segurança de 30%". Aprovado com 7 votos a favor e 1 contra e a 
abstenção do Sr. Presidente. 

GRUPO 4 - "Considerações sobre avaliações de Jazidas Mine-
ràis4' Relator Eng.° Fernando Guilherme Mrtins, com o seguinte Pa-

recer: "Recomendar para publicação com restrições e alterações como 
segue: 

a) Aspecto técnico, apresenta dificuldades que não cabem em 
um trabaHio técnico de avaliação; 

1D) Aspecto legal, •para pesquisa é concedido "Alvará de Auto-
rização de Pesquisa" (art. 70  do Código vigente) e não decreto; 

c) Tributação: o Imposto calculado no percentual adequado pa-

ra cada tipo de minério, na boca da mina, sem beneficiarnento e, não, 
na forma apreentada. Aprovada. 

Proposição do Eng° Xisto Guedes sobre honorários topográficos. 

A Comissão agradece a colaboração não considerando pertncnte a pro-
pôs ição. 

Proposição do Eng.° Murillo Pessoa, no sentido da criação de Co-
legiado Nacional.  A Comissão Técnica por 6 votos contra e 4 a favor, 
inclusive o do Presidente, resolveu agradecer ao Eng.° MurilIo Pessoa 
por sua colaboração, aguardando-se melhor oportunidade para a co-

locação da proposta em prática. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, Eng.° Domingos de 

Saboya Barbosa Filho, encerrou a sessão às 22:30 horas, e eu. Eng.° 
Celso Aprigio Guimarães Neto, Secretário, lavrei a presente ata. 

Curitiba, 13 de outubro de 1977 

Eng.° CELSO APRIGIO GUIMARÂES NETO 

Secretário 

Eng° DOMINGOS DE SABOYA BARBOSA FILHO 

Presidente 
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ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA 

Hora de início: 11:00 horas 

Hora de encerramento: 12:30 horas 

Data: 14 de outubro de 1977 

Comparecimentos:  Presidente - Domingos Saboya Barbosa Filho 
Vice Presidente - há Ilha Moreira Filho 
2.° Vice Presidente - Joaquim Rocha Medeiros 
Relator - José Fonseca Fernandes 
Relatora - Andreina Nigriello 
Relatora - Maria Aparecida Garcez Bcckert 
Relator - flávio Antonio Rodrigues dos Santos 
Secretário - Ceiso Aprigio Guimarães Neto 

Assuntos tratados: Feita a leitura da 3.° Reunião e da 4.0  Reunião. 

Posta em votação, foram aprovadas as duas atas. 

A Comissão Técnica resolveu aprovar por unanimidade, as deci-
sões das mesas redondas, nas matérias "Valor em marcha e valor da 
Coisa feita, O conceito correto de going Convern volue" ou simples-
mente 'going volue". 

'Determinação de fundo de Comércio. Conceito do "grahd will". 
Valor do ponto Comercial. Processos de estimativa do valor do ponto 
comercial. 

Os assuntos acima mencionados foram discutidos nas reuniões 
das 4.° e 5.° Mesas Redondas. 

O Eng.° Fbá Ilha Moreira Filho agradeceu ao plenário, e manifes-
tou a sua satisfação em participar do Congresso. 

Nada 'mais havendo a tratar, o Eng.° Ibá Ilha Moreira Junior, 
que presidiu a sessão, a encerrou às 12:30 horas, e eu, Eng.° Celso 
Aprigio Guimarães Neto, Secretário, lavrei a presente ata. 

Curitiba, 14 de outubro de 1977 

Eng.° CELSO APRIGIO GUIMARÃES NETO 
Secretário 

Eng.° IBÁ ILHA MOREIRA FILHO 

Presidente 
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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 

Ás dezesseis horas do dia quatorze de outubro de mil nove-
centos e setenta e sete, no Auditório da Reitoria da Universidade 
Federal do Paraná, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, realizbu-se a 
Sessão Plenária de Encerramento do II Congresso Brasileiro de Enge-
nharia de Avaliações. Presentes à mesa dos trabalhos os Engenheiros: 
Eurico Ribeiro, Domingos de Saboya Barbosa Filho, Ney Perracini de 
Azevedo, Luciano Osinski, Paulo Roberto Maingué, Antonio Carlos 
Oliveira Santos e Gil Jcsé Chede. O Engenheiro Eurico Ribeiro, Pre-
sidente do Congresso, deu por aberta a sessão e passou a palavra ao 
Engenheiro Domingos de Saboya Barbosa Filho para que o mesmo 
procedesse a leitura da relação dos trabalhos apresentados, das Me-
sas-Redondas e das proposições, com os respectivos pareceres das Co-
missões de Estudo e da Comissão Técnica. RELAÇÃO DOS TRABALHOS 
APRESENTADOS COM OS PARECERES DA COMISSÂO TÉCNICA: GRU 

P0 1.1 - Valor dos Terrenos de Áreas Nobres em São Paulo em. Função 
da Lei de Zoneamento. Autores Engs. Hugo taloni Filho e Joaquim da 
Rocha Medeiros Júnior. Parecer da Comissão Técnica - Aprovar e reco-
mendar para publicação, com as restrições constantes do próprio traba-
lho, devendo ser enfatizado que os índices constantes das tabelas de-
vem ser unicamente utilizados como parâmetros de a.juste ou de homo-
geinazação de escala. Votação: Unanimidade. 1.2 - Valor Locativo de 
Escritórios no Centro Comercial do Rio de Janeiro. Autor Eng.° Do-
mingos de Saboya Barbosa Filho. Parecer da Comissão Técnica - 
"Aprovar integralmente e recomendar sua publicação". Votação: Una-
nimidade. GRUPO DOIS 2.1 - Mau e Bom Aproveitamento de Ter-
renos. Autor Eng.° José Carlos Pellegrino. Parecer da Comissão Téc-
nica - Recomendar a publicação com restrições, com a finalidade de 
ser testado, sendo es resultados práticos comunicados ao autor. Vo-
tação: Unanimidade. 2.2 - Avaliação de Terrenos Superaproveitados. 
Autores Eng.°s Ernesto Withker Carneiro e Joaquim da Rocha Me-
deiros. Parecer da Comissão Técnica - Recomendar a publicação com 
restrições, com a finalidade de ser testado, sendo os resultados prá-
ticos comunicados aos autores. Votação: Unanimidade. 2.3 - A Ava-
liação de Lotes Semi-urbanos. Autor Eng. Luiz Augusto Seabra da 
Costa e 2.4 - A Avaliação de Glebas Laterais. Autor En.° Luiz Au- 
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gusto Seabra da Costa. Parecer da Comissão Técnica - A Comissão não 
examinou po rter o autor retirado dos trabalhos. 2.5 - Comentários 
às Normas para Avaliação de Imóveis de Serviço do Patrimônio da 
União do Ministério da Fazenda - Sugestões para a Avaliação de 
Terrenos Urbanizados, com Testada para Logradouro Público. Autor 
Eng.° José F. Pinho. Parecer da Comissão Técnica - Agradecer o 
autor pela colaboração. Votação: Unanimidade. 2.6 - Nova Fórmula 
para Determinar a Plus-valia de Esquina Autor Eng.° Henrique Kugler 
Junior. - Parecer da Comissão Técnica - Agradecer o autor pela co-
laboração. Votação: Unanimidade. 2.7 - Método do Custo: O Tercei-
ro Componente Autores Engs°. Joaquim da Rocha Medeiros Junior 
e José Carlos Pellegrino. Parecer da Comissão Técnica - Aprovar 
integralmente com menção honrosa, pela metodologia apresentada e 
recomendar sua publicação. Votação: Unanimidade. 2.8 - Avaliação 
de Escritórios e Apartamentos pelo Método Comparativo Direto. Auto-
res Eng.°s José Carlos Peliegrino e Joaquim da Rocha Medeiros Ju-
nior. Parecer da Comissão Técnica - Aprovar integralmente e reco-
mendar sua publicação. Votação: Unanimidade. 2.9 - Fundo de Co-
mércio. Autor Eng.° Hélio Norat Guimarães Filho. Parecer da Comis-
são Técnica - Agradecer ao autor pela colaboração, recomendando 
que o mesmo teste o modelo estatisticamente, levando os resultados 
à consideração do próximo congresso. 2.10 - Subsídios à Avaliação 
de Lotes irregulares sob a Influência da Forma, Testada e Profundi-
dade. Autores Eng.°s Antonio Sérgio Liporoni e Antonio Roberto Pi-
notti. Parecer da Comissão Técnica - Agradecer aos autores pela co-
laboração, recomendando aos mesmos um aprofundamento do estudo 
em nível estatístico dada a sua importôncia. Votação: Unanimidade 

2.11 - Avaliação de Terrenos de Grandes Profundidades. Autor 
EngY Fernando Guilherme Martins. Parecer da Comissão Técnica - 

Aprova rcom as restrições constantes do próprio trabalho, e reco-
mendar sua publicação. Votação: Unanimidade. 2.12 - Fator de Tes-

tada. Autor Eng.° Wilson Simurro. Parecer da Comissão Técnica - 
Agradecer ao autor pela colaboração ,recomendando que o mesmo 

teste o modelo estatisticamente, levando os resultados à consideração 
do próximo congresso. Votação: Unanimidade. GRUPO TRÊS 3.1 - 

Considerações sobre Desapropriação de Áreas com Terrenos Reser-
vados. Autor Eng.° Gilson Beckert. Parecer da Comissão Técnica - 

Aprovar a publicação com recomendação de que o ponto de enchente 
média ordinária seja determinado antes da construção de qualquer 

barragem a montante. Votação: Unanimidade. 3.2 - A Avaliação 
de Servidões. Autor Eng° Luiz Augusto Seabra da Costa. Parecer da 

Comissão Técnica - Admitir a publicação exclusivamente para que 
o modelo apresentado seja testado estatisticamente, recomendando: 
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1 - a quem o faça, apenas a título de aferição, dar ccnhecimento 

ao autor através do IBAPE; 2 - que o autor reapresente seu tra-

balho no pr6ximo congresso com informações relativas ao comporta-
mento empírico, testada sua validade. Votação: Unanimidade. 3.3 - 

Avaliação de Faixas sob Várias Cargas de Depreciação. Autor Eng.° 

Hélio Roberto de Caires. Parecer da Comissão Técnica - Agradecer 
ao autor pela valiosa colaboração enaltecendo o mérito pelo alto 

nível de sua formulação matemática e solicitando que reexamine o 

estabelecimento da carga de depreciação acidental de forma consisten-
te, de modo a escoimá-lo dos fatores subjetivos. Votação: Unanimidade. 

3.4 - Alguns Enfoques sobre Contribuição de M&horia. Autores 

Eng.°s Hélio de Caires e José Carlos Pellegrino. Parecer da Comissão 

Técnica - Aprovar e recomendar sua publicação. Votação: Unanimi-
dade. GRUPO QUATRO 4.1 - Roteiro para Avaliação de Bases de 

Distribuição. Autor Eng.° David Herman Berer. Parecer da Comissão 

Técnica - Aprovar e indicar para publicação, recomendando que a 
relação das vidas úteis e dos valores residuais constantes do trabalho, 

seja aplicada com as devidas cautelas, atentando-se para os estados 
gerais de conservação, de manutenção e de funcionamento dos com-

ponentes avaliados, como ressaltado no próprio trabalho, comunican-
do-se ao autor os resultados práticos do emprego dos números per-
centuais preconizados. Votação: Unanimidade. 4.2 - Avaliação de 

Jazidas Minerais. Autor Eng.° José Carlos Pellegrino. Parecer da Co-
missão Técnica - Aprovar com restrições, modificando-se o seguinte: 
a) item 2.3 - o objetivo da desapropriação é apenas da jazida mi- 

neral e não da propriedade; b) item 2.5. 1 -b 	acrescentar... nesta 

fase do processo, se o expropriante não for o poder público federal, 

além do reembolso das despesas de prospecção, a indenização po-
derá incluir, se o plano de lavra já tiver sido apresentado, conforme 

o caso, o valor atual do benefício líquido previsto na exploração; 
c) no exemplo apresentado não ser incluído o fator extra de segu-

rança de 30%. Votação: 7 votos a favor de 1 contra e a abstenção 
do Senhcr Presidente. 4.3 - Considerações sobre a Avaliação de Ja-

zidas Minerais. Autor Eng.° Alberto Lélio Moreira. Parecer da Comis-
são Técnica - Recomendar para publicação com restrições e altera-
ções como segue: a) Aspecto técnico: apresenta dificuldades que não 
cabem em um trabalho técnico de avaliação; b) Aspecto legal: para 
pesquisa é concedido Alvará de Autorização de Pesquisa (art. 7.0  do 
Código vigente) e não decreto; c) Tributação: o imposto calculado no 
percentual adequado para cada tipo de minério, na boca da mina, 

sem beneficiamento e não na forma apresentada. Votação: Unanimi-
dade. GRUPO CINCO 5.1 - Conceitos de Matemática Financeira e 

Engenharia Econômica Aplicados à Engenharia de Avaliações. Autor 
Eng.° Mário Cesar Wolf Rigotti Alice. Parecer da Comissão Técnica - 



Recomendar a pubhcação e agradecer ao Autor. Votação: Unani-

midade. 5.2 - Transformação de "Preços a Prazo" para "Preços à 
Vista" Através de Tabelas de Matemática Financeira. Autcr Eng.° Nel-

son Roberto Pereira Alonso. Parecer da Comissão Técnica - Reco-
mendar sua publicação e agradecer ao autor. Votação: Unanimidade. 

5.3 - Transformação de Valor a Prazo em Valor à Vista: um, Estudo 

de Mercado. Autcr Eng.° Eurico Ribeiro. Parecer da Comissão Técnica 
- Aprovar com menção honrosa com as restrições anotadas pelo 
autor e recomendar para publicação, a fim de ser devidamente tes-

tado, sendo os resultados práticos comunicados ao mesmo através do 
Instituto de Engenharia do Paraná. Votação: Unanimidade. 5.4 - Es-

tudo Estatístico Entre o Preço de •Mercado de Terreno Localizados ao 

Longo da Linha Norte-Sul do Metrô de São paulo e a Acessibilidad.e ao 
Centro, Antes c Depois da Construção da Linha. Autora Arqa. Andreina 

Nigriello. Parecer da Comissão Técnica - Aprovar com menção honrosa 
dado a excepcional qualidade técnica do trabalho, recomendando sua 

publicação e considerar o mesmo como o Melhor trabalho técnico des-
te congresso. Votação: Aclamação. 5.5 - O Laudo de Avaliação e a 

Contabilidade nas Empresas de Energia Elétrica. Autor Eng.° Estácio 

Simões Gavinho. Parecer da Comissão Técnica - Aprovar com restri-
ções, relativamente à aplicação somente em empresas de energia elé-
trica e recomendar a publicação. Votação: Unanimidade. 5.6 - Aná-

lise de Balanços e Avaliação de Empresas. Autor Eng.° Alberto Lélio 
Moreira. Parecer da Comissão Técnica - Recomendar a publicação, 
agradecendo ao autor. Vctação: Maioria. 5.7 - O Uso da Cartografia 
como Ferramenta Auxiliar nas Avaliações de Imóveis na Grande São 
Paulo. Autor Eng.° Flávio Antonio Rodrigues dos Santos. Parecer da 

Comissão Técnica - Agradecer a comunicação, elogiar e recomendar 
sua publicação. Votação: Unanimidade. 5.8 - O Emprego do Com-
putador em Processos Avaliatórios. Autor Eng.° Fernando Guilherme 

Martins. Parecer da Comissão Técnica - Aprovar com menção honrosa, 
por permitir o surgimento  de nova metodologia na avaliação  maciça 
de imóveis e recomendar a sua publicação. Votação: Unanimidade. 
GRUPO SEIS 6.1 - Da Necessidade de Ação Conjunta em Defesa da 
Engenharia de  Avaliações.  Autores Eng.°s Hélio de Caires e José 
Carlos Pellegrino. Parecer da Comissão Técnica - a) Remeter para 
publicação., nos principais órgãos de imprensa e de divulgação do 

país, Notas de alerta geral à população, das observações e conceitos 

contidos no trabalho; b) Cóncordar que o trabalho está fundamen-

tado em fatos reais e atuais; c) Reafirmar que as sugestões apresen-
tadas (foFnas 27, 28 item 6 total) como estratégia na defesa de classe, 

constitui-se numa pujante e decidida reação contra os que procuram 

denegrir e imagem real dos profissionais registrados no CREA; d) 

Aceitar o trabalho pela excelente defesa em que se constitui em prol 



dos interesses de nossa classe prcfisional, pela mensagem que traduz 

e tudo mais que ele contém; e) Solicitar aos CREA'S atenção, junto as 
entidades privadas, públicas e a profissionais autônomos, quanto à 
obrigatoriedade de anotação de responsabilidade técnica; f) Valorizar 

o reconhecimento de todas as pessoas jurídicas de avaliações que se-

jam constituídas, dirigidas e orientadas por engenheiros, arquitetos e 

agrônomos; g) Propor a desfiliação, consultadas as Assembléias Ge-
rais de órgãos, institutos, sociedades, agremiaçóes que congreguem 

engenheiros, arquitetos e agrônomos, na área de Engenharia de Ava-
liação e Legal, de qualquer profissional que venha assinar trabalhos 
ou participar de empresas prestadoras de serviços de avaliações, que 
não sejam constituídas, na sua maioria de sécios ou de capital, por 

engenheiro, arquitetos ou engenheiros-agrônomos. Concluir por apro-
var integralmente o trabalho e recomendar a sua publicação, com os 

acréscimos sugeridos pelas Comissões de Estudo e Técnica. Votação: 
Unanimidade. 6.2 - Do Alcance Legal Informativo do Engenheiro. 

Autor Eng.° Antônio Silva dos Anjos. Parecer da Comissão Técnica - 

Agradecer ao autor pela cclaborabão. Votação: Unanimidade. 6.3 - 
O Ensino da Engenharia de Avaliações em Ambito Nacional e Pana-

mericano. Autor Eng.° José Carlos Pellegrino. Parecer da Comissão 

Técnica .- ecomendar a publicação, com a indicação da Comissão 
Técnica no sentido da formação de um Grupo Especial para, além de 
estudar o currículo mínimo em nível de graduação, propôr a criação 

de cursos de especialização (pós-graduação) em Engenharia de Ava-

liações. Votação: Unanimidade. 6.4 - Da Criação de um Órgão Na-
cional Aglutinador das Entidades de Classe Especializadas em Enge-
nharia de Avaliações. Autor Eng.° Murillo Pessoa. Parecer da Cc•mis-
são Técnica - Recomendar a publicação e manifestar a apreensão pela 
inoportunidade da proposta, que deve ser precedida de outras medi-

das mais efetivas, tais como o estímulo à criação de outras entida-
des estaduais, a niecessdade de reuniões prévias em sistema de coie• 

giado e o resguardo da coesão e da harmonia, em face da realização 
do Xl Congressão Panamericano de Avaliações, em agosto de 1979, 

em São Paulo. Votação: por maioria, com 1 abstenção e votos contra 
dos Engenheiros Ibá Ilha Mcreira Filho, Celso Aprígio Guimaráes e 

Domingos de Saboya Barbosa Filho (na qualidade de membro da co-
missão). GRUPO SETE 7.1 - A Gamaradiografia como Auxiliar de 

Perícias em Estruturas de Concreto. Autor Eng.° Jorge Luiz Gudolie 

Palmeiro. Parecer da Comissão Técnica - Aprovar integralmente pela 

atualidade e pela utilidade do processo noticiado, em perícias técnicas 
e recomendar a publicação. Votação: Unanimidade. RELAÇÃO DE ME-

SAS REDONDAS:  PRIMEIRO TEMA Fatores que influenciam a relação en-

tre os valores unitários de áreas ou de terrenos de diversos tamanhos. 
Fatores de Gleba. Conclusáo: A relação entre os valores unitários dos 
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terrenos, em função da área, não deve ser estabelecida a partir dos 

fatores de g[eba existentes, devendo os parâmetros de ajuste ou de 
homogeneização de escala serem inferidos com bases em levanta-

monto estatístico, para cada local e época, dentro dos limites dos 
universos disponíveis. Antes do estabelecimento dos parâmetros de 
ajuste ou de homogeneização de escala, devem ser analisadas as con-

dições reais em que o terreno de maior área poderá ser desmembrado 
e comercializado. Parecer da Comissão Técnica - Acatar a conclusão 
da Mesa-Redonda. Votação: Unanimidade. SEGUNDO TEMA Taxa in-
terna de retorno;  taxa de capitalização e taxa de desconto. Conclusão: 
Nos tratamentos analisados, o avaliador para nc•rtear a pesquisa das 
taxas correntes de capitalização, desconto e internas de retorno, de-

verá lastrear sua análise sobre os seguintes pressupostos: 1. Em con-
dições de equilíbrio, a taxa interna de retorno em empreendimentos 
imobiliários tende a ser igual à soma da taxa de benefício mais a 

taxa de valorização imobiliária e, igualmente, tende a ser idêntica à 
taxa de desconto adotada na conversão de venda a prazo para venda 
a vista. 2. A taxa de capitalização, também em mercados em equilí-

brio, tenderá à taxa média interna de retorno entre as opções de in-

vestimentos oferecidos pelo mercado. A partir desses pressupostos, o 
exame e o diagnóstico das disjunções de comportamento e das ten-

dências poderão ser feitas normalmente em cada estado da natureza 
apresentado pelo mercado. Parecer da Comissão Técnica - Acatar a 
concluso da Mesa-Redonda, alterando os termos "idêntica" para 
"igual" e "disjuncões" para "alterações". Votação: Unanimidade, TER-
CEIRO TEMA Fatores de Homogeneização. Fatores de elasticidade da 
oferta, de redução a preço à vista, de esquina e de testada. Outros 

fatores de homogeneização. Conclusão: Estabelecer amostras signifi-
cativas de ofertas e/ou transações de terrenos assemelhados de 
acordo com critérios estatísticos. Quando no processo de homogenei-

zação de preços, se empregar novos modelos matemáticos de homc-
geneização, efetuar testes estatísticos que comprovem sua representa-
tividade, com relação à realidade a que se aplicam.. Parecer da Co-

missão Técnica - Acatar a conclusão da Mesa-Redonda. Votação: Una-

nimidade. QUARTO TEMA Vaor em marcha e valor da coisa feita. 
O conceito correto de "Going Concern Value" ou simplesmente "Going 

Value'. Conclusões: 1. Vanlagern da coisa feita ou vantagem de uso 

é o acréscimo de valor que tem um determinado imóvel pela sua 

vantagem de estar construído e pronto para ser habitado ou produzir 
renda, em relação a outro semelhante mas ainda por construir. 2. Va-

lor em marcha é a diferença entre dois complexos industriais ou 
dois estabelecimentos comerciais idênticcs: um produzindo renda nor-

mal por estar em pleno funcionamento e o outro em estágio não 
tão avançado. Em outras palavras, é aquele elemento de valor possuí- 
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do por uma empresa cperante que se encontra em situação lucrativa, 
comparada a uma outra empresa não tão desenvolvida e operante. 3. 

O cálculo do terceiro componente, no método do custo de reprodução, 
no pode ser feito e considerado de forma indiscriminada, nem 

incluído em todos os casos de avaliações. 4. O avaliador deve 
utilizar o seu melhor tirocínio, sua experiência e principalmen-

te o bom senso, a fim de decidir se os critérios existentes 

para a determinação do terceiro componente podem ser aplicados 
ou não na avaliação específica a ser feita. 5. No caso de desapropria-

ções havendo diversidade entre o valor de reposição (custo dc' terreno 

+ custo da construção + terceiro componente) e valor de mercado, 

o avaliador deve apresentar a quem deve decidir, as duas avaliações 
para que este tenha condições de optar pelo justo valor previsto na 

lei. Parecer da Comissão Técnica - Acatar a conclusão da Mesa-Re-

donda. Votação:Unanimidade. QUINTO TEMA Determinação do fundo 

de comércio. Conceito de "good-will". Valor do ponto comercial. 

Processos expeditos de estimativa do valor do ponto comercial. Con-
clusões:  1. O fundo de comércio de uma empresa é juridicamente 

admitido ccmo um universo de direito ,alienável e indenizável, que 
compreende bens corpóreos ou tangíveis e incorpóreos ou intangí-

veis. 2. "GOOD WILL" é clientela, ou seja, a boa disposição do pú-

blico ou de um certo número de pessoas a dar ao trabalho de uma 
empresa a preferência sobre outras. 3. Não se conhece, na atualidade, 

nenhum processo matemático seguro que permita a avaliação iso-

lada de quaisquer dos componentes intangíveis do fundo de co-

mércio, particularmente da clientela e do ponto. 4. O valor global 

dos bens intangíveis de comércic deve ser calculado com base na 
rentabilidade da empresa, através da análise de seus resultados num 
período de cinco •anos anteriores à data do laudo, projetando-se uma 

média dos mesmos para um hipotético triênio futuro e apresentando-
se o valcr presente dos lucros acumulados durante esse triênio. Pa-
recer da Comissão Técnica - Acatar a conclusão da Mesa-Redonda. 

Votação: Unanimidade. RELAÇÃO DE PROPOSIÇÕES; PRIMEIRA - Au-

tor Eng.° Paulo Roberto Maingué. Assunto: Criação de Comissão  de Es-
tudos ccm vistas à elaboração de uma tabela única de honorários 
para todo território nacional. Parecer da Comissão Técnica - Enca-
minha favoravelmente, por unanimidade. SEGUNDA - Autor Eng.° 
Wald Pedro Alves. Assunto: Inconveniência de atividades do con-
gresso simultaneas a cursos de avaliação. Parecer da Comissão Técni-

ca Encaminha favcravel.mente, por unanimidade. TERCEIRA - Autor 

Eng.° Paulo Roberto Maingué. Assunto: Ser o eminente engenheiro 
Luiz Carlos Berrini indicado "Patrono da Engenharia de Avaliações no 

Brasil" e que a homenagem seja comunicada a sua família. Parecer 
da Comissão Técnica - Encaminha favoravelmente, por unanimidade. 
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QUARTA - Autor Eng.° Antonio Silva dcs Anjos. Assunto: Propõe a 
federalização do Instituto Fluminense de Engenharia Legal. Parecer 
da Comissão Técnica - Encaminha desfavôravelmente e agradece a 
colaboração do colega; por unanimidade. QUINTA - Autor Eng.° Ar: 
tonio Carlos Oliveira Santos. Assunto: Propõe: - que quaisquer en-
tidades (escritórios, empresas etc.) que não sejam de engenharia es-
pecificamente e que fizerem laudos de avaliação por escrito ou ver-
balmente e/ou que anunciem., sob qualquer forma, que fazem ava-
liações dentro do âmbitd da engenharia, sejam obrigados pelos CREA'S 
a terem um engenheirc' responsável técnico permanente, devidamen-
te registrado no CREA respectivo; que os CREA'S procedam a severa 
fiscalização dessas entidades, inclusive observando, na medida do 
possível, os anúncios de jornais e tabuletas em que essas entidades 
se propõem a fazer avaliações tais como as aqui descritas, e apli-
candolhes as cominações da lei aplicáveis ao caso. Parecer da Co:mis 
são Técnica - Encaminha desfavoravelmer-ite e agradece a colabora-
ção do colega; por unnimidade. SEXTA - Autor Eng? Domingos de 
Saboya Barbosa Filho. Assunto: Alimentação de Banco' de Dados: a) 
Que, após decisão deAssembléia Geral, todos os sócios de uma en-
tidade sejam considerados sócios honorários das outras entidades, 
podendo participar de suas reuniões, sem direito a voto e adquirir 

os dados de que necessite, pelo preço fixado para os sócios efetivos; 
b) Que todo o profissional que atue fora de sua sede estadual, no-
ticie o fato à c'utra entidade, e remeta-lhe uma cópia de seu laudo, 
tendo em vista a colaboração para alimentação de banco de dadós. 
Parecer da Comissão Técnica - Encaminha favoravelmente; por una-
nimidade. SÉTIMA - Autor Eng.° Dalton Palumbo Abreu. Assunto: 
Propõe nova fórmula substitutiva a de Harper e afins. Parecer da Cc 
missão Técnica - Encaminha desfavoravel'mente e 'agradece a cola- 
boração do colega; por unanimidade. OITAVA 	Autor Eng.° Wilson 
Simurro, Assunto: Nova fórmula no cálculo 'de fatores de testada. 
Parecer da Comissão Técnica - Encaminha desfavc'ravelmente e agra-
dece a colaboração do colega; por unanimidade NONA - Autor 
E-ng.° Murillo Pessôa. Assunto: Propõe que os próximos Congressos 
sejam denominados de "Congressoc de Engenharia Legal e de Ava-
liações. Parecer da Comissão Técnica - Encaminha favoravelmente a 
idéia, e propõe a denominação de "Congresso Brasileiro de Engenha-
ria de Avaliações e Pendas"; por unanimidade. DÉCIMa - Autor 

Eng.° Xisto Guedes. Assunto: Propõe que este congresso, desde que 
é de natureza nacional, se dirija •ao Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA) no sentidc' de sugerir seja bai-
xada uma resolução para que os Conselhos Regionais (CREA'S) só re-

gistrem tabelas de honorários para trabalhos topográficos que se 
firmem em pagamentos por quilõmetros de linha levantada. Parecer 
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da Comissão Técnica - Encaminha desfavoraveimente por entender 

tratar-, e de matéria não pertinente e agradecer ao autor pela cola-
boração; por unanimidade. DÉCIMA-PRIMEIRA - Autor Eng.° Xisto 

Guedes. Assunto: Propõe, após alentada justificativa, que este con-
gresso recomende a todas as entidades vinculadas ao ramo de ava-
liações e perícias de engenharia, ao Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia para que repasse aos CREA'S de todo •o 
país e esses, por sua vez as diversas entidades de que. são forma-

das, tais corno, sindicatos, associações de classe etc., instrução para 
que estas últimas cientifiquem a cada profissional, ao encaminhar o 
seu laudc fruto do seu labor profissional, o faça juntando cópia 

atualizada da certidão do registro e de quitação com o CREA, ane-
xando uma declaração de que assim está procedendo para atender 
ao que determina a Lei 5.194/66, especialmente no que concerne aos 

seus artigos, 13,63 e seu parágrafo primeiro, 64 e seu parágrafo úni-
co, 65, 67 e 68. Parecer da Comissão Técnica - Encaminhar favo-

ravelmente; por unanimidade. DÉCIMA-SEGUNDA - Autor Eng.° 
Paulo Roberto [Maingué. Assunto: Propõe, que seja estabelecida, no 

presente congresso, uma periodicidade de 3 anos para efetivação dos 
Congressos Brasileiros de Engenharia de Avaliações. Parecer da Co-

missão Técnica - Encaminha favoravelmente; por unanimidade. DÉ- 

CIMA-TERCEIRA - Autor Eng.° Paulo Robert: 	aingué. Assunto: 

Propõe a eleição das seguintes cidades para sere. as sedes sucessi-

vas dos próximos congressos: Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre; 

acrescenta critério de programação. Parecer da Comissão Técnica - 
Encaminha desfavcrrave!mente por 6 votos contra e 3 a favor, in-
clusive o do Presidente, e agradece a co!aboração. DÉCIMA-QUARTA 

- Autor Eng.° Murillo Pessôa. Assunto: Propõe - que seja criado um 
organismo colegiado, composto de representantes do Instituto de En-

genharia Legal; do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de En-

genharia; do Instituto Pernambuco de Avaliações e Perícias de Enge-
nharia; do Instituto Brasileiro de Avaliações; e do Instituto de Enge-

nharia do Paraná, para atender aos objetivos expostos nos conside-
rados; - que o colegiadc' que vier a funcionar escolherá seus dirigen-

tes, estabelecerá seu regimento de trabalho, sua sede e escolherá, 
também, a forma de renovação de seus dirigentes. Parecer da Co-
missão Técnica - Encaminha desfavoravelmente por 6 votos contra 
e 4 a favor, inclusive o do Presidente, e agradece a colaboração. DÉ-

CIMA-QUINTA - Autor Eng.° MurilIo Pessôa. Assunto: Propõe que: 
1) seja criado um Colegiado de âmbito Nacional; 2) tal colegiado 

seja composto sempre de 2 membros de cada entidade de classe re-
gularmente criada; 3) um desses membrcs das entidades, seja obriga-

toriamente seu Presidente; 4) esse Colegiado tenha as seguintes atri-
buições iniciais: a) estudar e opinar, com parecer conclusivo, sobre 
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qualquer assunto de interesse da classe, seja eFe técnico ou adminis-

trativo; b) constituir-se em uma Comissão Técnica permanente para 
estudar e opinar sobre trabalhos chegados ao seu conhecimento. As 
opiniões críticas e/ou pareceres formulados serão levados ao conhe- 

cimento dos autores para esclarecimentos, ou eventuais correções de 

dados ou para futura apresentação em congresso; c) estudar e sugerir 

temas técnicos e assuntos a serem abordados nos congressos; ci) ser a 

Comissão Técnica dos Congressos Brasileiros, e tal comissão existir; e) 

elaborar seus estatutos e regulamentos, sendo que sua aprovação 

será feita por maioria simples de votos. Parecer da Comissão Técni-
ca - Encaminha desfavoravelmente por 6 votos contra e 4 a favor, 

e agradece a colaboração. Após a leitura da relação dos Trabalhos e 

Proposições apresentados e das Mesas-Redondas, com os respectivos 
pareceres das Comissões de Estudo e Técnica o Presidente do Con-
gresso Engenheiro Eurico Ribeiro facultcu a palavra, a quem dela 

quisesse fazer uso. Seguiram-se amplos e acalorados debates. Termi-
nado o tempo regulamentar e as prorrogações concedidas. pelo Pre-

sidente, Eng.° Eurico Ribeiro, passou-se a votação em bicco das 
conclusões da Comissão Técnica. Previamente o Presidente do Con-

gresso advertiu que em face da votação dos temas ter que ser feita 
em bloco em virtude da exiguidade do tempo, poderiam ser pedidos 

destaques sobre qualquer um dos temas a serem postos em votação. 
Passando a votação os resultados foram os seguintes: 1) Pareceres da 
Comissão Técnica sobre os Trabalhos apresentados - aprovados por 
unanimidade; 2) Pareceres da Comissão Técnica sobre as Mesas-Re-

dondas - aprovados por unanimidade. 3) Pareceres  da Comissão Téc-
nica sobre as Proposições aprovados por maioria. Em face de não 
ter sido pedido destaque relativamente à proposição que estabelecia 

as novas sedes do Congresso Brasileiro de Engenharia de Avalia-

ções, a proposição relativa ao assunto foi rejeitada. O Engenheiro 

José Carlos Peilegrino propôs então o destaque para a propo-

sição, a qual foi assim aprovada em todo o seu teor, por unanimidade 
pela Assembléia Plenária. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

do Congresso, em face do adiantado da hora e da necessidade dos 

congressistas se aprontarem para a recepção final, no Clube Curitiba-

no, às vinte horas, deu por encerrada a sessão às dezoito horas e 
quinze minutos. Eu, Engenheiro Paulo Roberto Maingué, lavrei a pre-

sente ata que vai por mim e pelo Presidente assinada. 

Engenheiro PAULO ROBERTO MAINGUÈ 

Secretário 

Engenheiro EURICO RIBEIRO 

Presidente 
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NORMA BRASILEIRA PARA AVALIAÇÃO 
DE IMÓVEIS LIRBANOS 

NB - 502 11977 

(O texto de N8-502 é apresentado nestes Anais como colaboração 
para sua maior divulgação). 

SUMÁRIO 

1 Objetivo 
2 Documentos a consultar 

3 Classificação quanto à natureza 
4 Conceitos e definições 
5 Notações, simbologia e convenções 
á Metodologia básica aplicável 
7 Níveis de precisão 
8 Condições especaiis 
9 Condições a serem observadas 

10 Apresentação de laudos 

1 OBJETIVO 

1 . 1 Esta Norma fixa diretrizes para a avaliação de imóveis ur-
banos, de seus frutos e dos direitos sobre os mesmos: 

classifica a natureza dos imóveis urbanos, dos seus frutos 
e dos direitos a avaliar;  

institui a terminologia, as convenções e as notações em tra-
balhos avaliatórios desta espécie; 

define a metodologia básica aplicável às mesmas avaliações;  

fixa c's níveis de precisão das avaliações em questão;  

estabelece os critérios a serem empregados em trabalhos 
avaliatórios;  

prescreve diretrizes para apresentação de laudos. 

1.2 Esta Norma é exigida em todas as manifestações ecritas 
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de trabalhos que caracterizam o valor de imóveis urbanos, de seus 

frutos ou de direitos sobre os mesmos. 

1.3 A determinação dc valor referido no item anterior é de 
responsabilidade e da competência exclusiva dos profissionais legal-

mente habilitados pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquite-

tura e Agronomia. 

2 DOCUMENTOS A CONSULTAR 

2.1 Na aplicação desta Norma poderá ser necessário consultar: 

NB-140/1965 - Avaliação de custos unitárics e preparo de 

orçamento de construção para incorporação de edifício em condomí-

nio; 

NB-144J1971 - Discriminações de serviços técnicos para 

construção de edifícios;  

Decreto Federal n.° 63.233, de 12/09/68 - Aprova o Qua-

dro Geral das Unidades de Medida; 

Lei Federal 5.194, de 24/12/66 - Regula o exercício das 
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá 

outras providências; 

Resolução n.° 218 do Conselho Federal de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia e demais Resoluções pertinentes. Fixa as 

atribuições profissionais do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrô-

nomo nas diversas modalidades. 

3 CLASSIFICAÇÃO QUANTO À NATUREZA 

3.1 Imóveis 

3.1  . 1 	Terrenos 

a Glebas; 

b) Lotes. 

3. 1 . 2 	Benfeitorias 

 Residenciais; 

 Comerciais;  

 Industriais; 

 Especiais; 

 Mistas; 

 Outras. 

3. 1 .3 Terrenos com benfeitorias. 



3 . 2 Frutos: 

Rendas; 

Aluguéis; 

Arrendamentos 

3.3  Direitos 

 Servidões; 

 Usufrutos; 

 Concessões; 

 Comodatos; 

 Direitos hereditários; 

 Direitos possessórios; 

 Outros. 

4 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

4.1 Para os efeitos desta Norma são adotados os conceitos e 

definições que constam de 4.1.1 a 4.1 .16. 

4. 1 . 1 Avaliaçâo 

É a determinação técnica do valor de um imóvel ou de um direito 

sobre imóvel. 

4.1 .2 Aproveitamento eficiente 

É aquele recomendável para o local, em uma certa época, obser-
vada a tendência de uso circunvizinho, dentre os permitidos pelas 

posturas. 

4. 1 . 3 Benfeitoria 

.É qualquer melhoramento incorporado permanentemente ao solo 

pelo homem, de modo que não se possa retirá-lo sem destruição, 

modificação, fratura ou dano. 

4. 1 .4 Campo de arbítrio 

É a faixa dentro da qual o avaliador pode decidir. 

4.1 .5 Frenie efetiva 

É a proeç5o da frente sobre a normal a um dos lados, quando 

ambas as divisas são oblíquas no mesmo sentido, ou a corda, no caso 

de frente em curva, ressalvadas condições especiais. 

4. 1 . 6 Frente de referência 

É a frente economicamente recomendável para um determinado 

local ou zona, à época da avaliação. 
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4.1 .7 Gleba urbanizável 

É uma grande extensão de terreno, em zona urbana e/ou de 
expansão urbana das cidades, cujo aproveitamento mais eficiente 
depende de arruamento e subdivisão em lotes e que, após receber 
benefícios resultantes de urbanização, possa ser absorvida por venda 
em prazo pré-estabelecido. 

4.1.8 Lote 

É uma porção de terreno, com frente para vias públicas ou parti-
culares, em condições de ser aproveitada, de imediato, para fins ur-
banos. 

4. 1'9 - Lote industrial 

É aquele situado em zonas de destinação industrial, legal e/ou 
econômica, com características compatíveis com esta finalidade. 

4. 1 . 10 Método comparativo 

aquele em que o valor do imóvel - ou de suas partes constitu-
tivas, é obtido através da comparação de dados de mercado relativos 
a outros de características similares. 

4.1.11 Método de custo 

É aquele em que o valor das benfeitoriais resulta de orçamento 
sumário ou detalhado ou da composição do custo de outras iguais 
às que são objeto da avaliação (custo de reprodução) ou equivalentes 
(custo de substituição). 

4.1.12 Método de renda 

É aquele em que o valor do imóvel - ou de suas partes consti-
titutivas -, é obtido pela capitalização da sua renda líquida, real ou 
prevista. 

4. 1 . 13 Método residual 

É aquele em que, a partir do valor total do imóvel, o do terreno 
é otido através da subtração do valor das benfeitorias e o destas 
resulta da subtração do valor do terreno. Deverá ser subtraída tam-
bém, quando for o caso, a parcela relativa ao item 9.3.1 desta Nor-
ma. 

4. 1 . 14 Profundidade equivalente 

É o resultado numérico da divisão da área de um lote pela sua 
frente efetiva. 
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4. 1 . 15 Segmento de área diretamente desmembrável 

Ê a parte de urna •gieba, com frente para vias ou logradouros pú-

blicos oficiais e profundidade correspondente à do lote de máximo 
aproveitamento econômico e/ou legal. 	- 

4.1 ló Vistoria 

É, para fins desta Norma, o exame circunstanciado e a conse-
quente descrição minuciosa de um imóvel, objetivando sua avaMação. 

5 NOTAÇÕES, SIMBOLOGIA E CONVENÇÕES 

5. 7 Para os efeitos desta Norma, são adotados as notações, 
símbolos gráficos e convenções literais já normalizados em simbolo-
gia da ABNT, complementados pelas seguintes convenções literais: 

A = área do terreno 
= coeficiente de frente 

F = frente efetiva dc terreno 

= frente de referência do terreno 
n1 	expoente do modelo de profundidade 
ri2  = expoente do modelo de frente 

= profundidade equivalente 

p = profundidade máxima recomendada para a zona 
= profundidade mínima recomendada para a zona 

V = valor básico unitário final 
= valor total do terreno 

6 METODOLOGIA BÁSICA APLICÁVEL 

6.1 	Na avaiiação de imóveis urbanos, serão utilizados os mé- 
todos diretos e/ou indiretos. 

6.2 Os métodos diretos classificam-se em: 

'método comparativo;  

método de custo. 

6.3 Os métodos indireto classificam-se em: 

método da renda; 

método residual. 

7 NÍVEIS DE PRECISÃO 

7.1 Estão condicionados à quantidade, à confiabilidade e ao 
tratamento dos elementos pesquisados, sendo ordenados em três ní-
veis de rigor. 
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7.2 Avaliações de precisão rigorosa 

São aquelas em que estão expressamente caracterizados cada 

um dos elementos que contribuem para formar a convicção do valor 

impondo-se ainda que: 

a confiabilidade d ecada um dos elementos utilizados seja 

assegurada quanto: 
- à idoneidade e à completa identificação das fontes de infor-

mação; 

- à sua atualidade; 
- ao detalhamento da descrição das suas características; 

- à sua semelhança com o imóvel cbjeto da avaliação, no que 

diz respeito à situação, à destinação à forma, ao grau de apro-

veitamento, as características físicas e à adequação ao meio, 

devidamente verificados; 

a confiabilidade do conjunto de elementos que atendem aos 

requisitos da alínea a) seja assegurada por: 
- uniformidade dos elementos entre si; 

- contemporarieidade dos elementos; 
- número de dados de mesma natureza, efetivamente utilizados, 

maior ou igual a cinco; 

o tratamento dispensado aos elementos, para torní'lcs homo-

g&neos, possibilite conferir os mesmos; 
- equivalência financeira, ncs casos de valor a prazo, mediante 

a transformação em valor à vista, pelo desconto composto dos 
juros usuais, acrescidos da previsãc.ide inflação inferida com 

base nos doze meses anteriores; 

- equivalência no tempo, mediante a transposição dos valores 

dos elementos, considerando-se a desvalorização monetária 
e a valorização efetiva dos imóveis, inferida e justificada 

esta última por equação de regressão; 

- equivalência de situação, pela transposição dos elementos, 

obedecendo a critérios tecnicamente consagrados e que se 

comprovam por instrumental matemático; 

- equivalência de características, usando-se critérios técnicos 
comprovados, coeficientes, índices, fatores, gráficos ou tabe-
las, sempre com a citação da fonte e dos pressupostos teóricos 

de sua elaboração, que deverão ser específicos ao tipo do 

imóvel objeto da avaliação; 

as taxas de capitalização, quando empregados métodos indi-

retos ,sejam justificadas e comprovadas estatisticamente; 
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e) em casos de insuficiência de eventos de mercado de imóveis 
assemelhados contemporâneos, sejam utilizados dados pretéritos; cor- 
rigidos monetariamente e considerada a sua valorização real, median-
te tratamento estatísticoeconômico e abordagem dedutiva fundamen-
tada teoricamente, por modelo matemático, nestes casos cotejando-se 
com elementos contemporâneos colhidos em mercados equivalentes; 

o valor arbitrado pelo avaliador esteja compreendido por um 
intervalo de confiança, máximo de 80%, em torno do valor mais 
provável calculado através de método estatístico e, nos casos de re-
gressão, testada a hipótese de sua existência pela análise da variân-
cia ao nível de confiança mínimo de 90%; 

o valor final seja o resultado do uso de mais de 'um méto-
do, sempre que possível e/ou necessário com atendimento dos re-
quisitos de precisão exigidos nos itens anteriores;  na impossibilidade 
do uso de mais de um método ou no caso da adoção do resultado 
obtido em apenas um deles, é obrigatório a justificação fundamenta-
da. 

7.3 Avaliações de precisão 

São aquelas em que os elementos que contribuem para formar 
a convicção de valor estão indicados de forma resumida, ou que, res-
peitados os demais, atendem apenas parcialmenteaos seguintes requi-
sitos das avaliações de precisão rigorosa: 

quanto à atualidade dos elementos;  

quanto à semelhança dos elementos com o imóvel objeto da 
avaliação, no que diz respeito à situação, destinação, forma e grau 
de aproveitamento, características físicas e ambiência devidamente 
verificadas;  

quanto à confiabilidade do conjunto de elementos, assegu-
rada por; 

- homogeneidade dos elementos entre si; 
- contemporaneidade;  

- número de dados de mesma natureza ,efetivamente utilizados, 
maior ou igual a cinco; 

quando do emprego de maide um método, o valor final 
deverá estar contido entre os valores ext}'emos dncontrados. 

7.4 Avaliações expeditas 

São aquelas que se louvam em informações e na escolha arbitrá-
ria do avaliador, sem se pautar por metodololgia definida nesta Norma 
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esem cpmprovação expressa dos elementos e métodos que levaram 

à convicçã.õ do valor. 

8 CONDIÇÕES  ESPECIAIS 

8.1 Desenvolvimento do processo avaliatório 

8. 1 . 1 Pressupostos 

As seguintes condições devem preceder o processo avaliatóriã: 

8.1.1.1 Caracterização do obletivo da avaliação - permitir ao 

avaliador estabelecer o grau de detalhamento das atividades básicas, 

o nível de precisão compatível é as demais circunstâncias que poderli 

influir no valor do imóvel. 

8.1 .1 .2 Individualização do objeto da avaliação: será obtida a 

parffr do cádastro do imóvel, compreendendo plantas, memoriais des-

critivos e dõcumentação fotográfica, em grau de detalhamento com-

patívíel com onível de precisão requerido pela finalidade da avalia-

ção, propiciando todos os elementos que influem na fixação do valoï 

e englobando a totalidade do imóvel. 

8.1.1.3 Informações complementares - quando necessário ao 

desenvolvimento da tarefa avaliatória, deverão ser conhecidos os ele-

mentos relativos ao estado de propriedade do objeto da avaliação, pa-

ra que possam ser levados em conta os fatores valorizantes ou des-

valorizantes dele decorrentes. 

8.2 Atividades básicas 

8.2.1 Vistoria 

Visa a permitir a classificação do objeto da avaliação, em relação 

ao universo a que pertence, além da verificação e complementàção dos 

elementos referentes aos pressupostos, e deverá fornecer. 

8.2 - 1 .1 Caracterização da região compreendendo: 

a) caracterização física: 

relevo, solo, subsolo, ocupação, meio ambiente e outros;  

b) melhoramentos públicos existentes: 

energia elétrica, telefone, gás, rede viária, guias e sarjetas pa-
vimentação, coleta de lixo; água esgoto rede pluvial e outros 

c) serviçcs comunitários: 

transporte coletivo recreação ,ensino e cultura, rede bancária, 
comércio, mercado de trabalho, segurança, saúde e outros;  
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d 	pbtencial de utilização: 

parcelamento do solo e estrutura do sistema viário, restrições fí-
sicas, legais e estruturado sistema vário, restrições físicàs, legais e 
sócio-eccnôn1cas de uso e outros; 

e) classificação da região. 

8.2.1.2 Caracterização do imóvel, abrahgendo: 

caracterização física: 
relevo, solo, subsolo e ocuØação; 

acesscs, serviços •e melhoramentos públicos; 

utilização atual e potencial, legal à econômica; 

classificação do imóvel. 

8. 2. 2 Pesquisa de valores 

8.2.2.1 De acordo cbri a natureza da avaliação, 6 nível de 
precisão selecionado e a disponibilidade de dados, deverá abranger: 

a) avaliações e estimaNvas anteriores; 

valores fiscais; 

transações •e ofertas; 

á) valor dos frutos; 

e) custos de insurnnos e de serviços. 

8.2.3 Escolha e lusfificativa dos métodos e critérios de ava-
liação. 

8. 2 4 Tratamento dos elementos de acordo com os critérios 
escolhidos. 

8.2.5 Cálculo dos valores do imóvel com base nos critérios 
estabelecidos. 

8.2.6 -Análise final e fixação do valor. 

8 . 2. 7 Apresentaço dos resultados 

9 CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS 

9.1 Terrenos 

9.1.1 Glebas 

9.1 :1:1 Na avaliação de glebas, deverâó serútilizados os mé-
todos comparativo e/ou involutivo, excluindo'sea utilização de tabe-
las de fatores de gleba. 
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9.1.1.2 Nas áreas de frente para vias ou logradouros públi-
cos oficiais existentes, serão consideradas as eventuais ccnseqUências 
de valor dos segmentos de área diretamente desmembráveis. 

9.1.2 Lotes de uma só frente 

Na avaliação de terrenos loteados, não industriais, deverão ser 
consideradas, além daquelas decorrentes das características mencio-
nadas em 8-2-12, as seguintes influências: 

9 - 1 . 2. 1 Área e profundidade 

As influências de área (A) e de profundidade (P) serão levadas 
em conta no valor (Vt), através do modelo: 

P. ni  
Bt = A.v. (---) para m = mi, 'ma 

o expoente n1  deverá ser igual a zero (n = O) enquanto 
a profundidade equivalente ou efetiva (P') se mantiver entre a mí-

nima (Pi) e a máxima (Prnft), correspondendo ao aproveitamento eco-

nômicci e legalmente recomendável para o bairro ou local de sua 

situação: 

P. 	PraI 

o expoente n1  deverá estar entre os limites O e 1 

(O < n1  ( 1), quando a profundidade equivalente for inferior à 

mínima recomendável: 

P, < P..» 

o expoente n1  deverá estar entre os limites —1 e O 

(- 1  ( n1  < O), quando a profundidade equivalente for superior à 

máxima recomendável: 

P, > Pms 

9.1.2.2 Frente 

A influência de frente será levada em conta no valor (Vt), atra-
vés da relação entre a efetiva (F) e a de referência (Fr) segundo o 

modelo: 

Cx = ( F. n2 onde O < n2 	1 

9. 1 - 3 Lotes de frentes múltiplas 

os lotes de frentes múltiplas e de esquina deverão ser evalia-
dos observando-se as vantagens decorrentes das suas características 

especiais. 
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9. 1 .4 Lotes industriais 

Os lotes industriais deverão ser avaliados levando-se em conta, 

além dos fatores relacionados no item 8.2.1 .2, aqueles relativos aos 

demais lotes, adotando-se parâmetros especiais pertinentes a essa uti-
lização. 

9. 1 .5 Limites e  casos especiais 

9.1.5.1 Os expoentes n 1 e 2, os limites de influência por 
profundidade e frente, bem como aqueles decorrentes de frentes 

múltiplas e de esquina, devem ser estabelecidos para cada região ou 

local, com base em análise experimental-estatísítica e referendados 
por entidade técnica especializada, levando em conta as vocações de 
uso e os dispositivos legais. 

9.1 .5.2 Os lotes de grandes dimensões, os de pequenas di-

mensões, de difícil aproveitamento e os de formas inusitadas deverão 

ser avaliadosobservando-se essas características e estudando-se a pos-
sibilidade de subdivisão ou agregação. 

9.2 Benfeitorias 

9.2.1 As avaliações de precisão rigorosa serão feitas através 
de orçamentos qualitativos e quantitativos. 

9.2.2 As avaliações de precisão serão feitas com o emprego 

de custos unitários oriundos de tabelas, desde que provenientes de 
fontes tecnicamente fidedignas e obrigatoriamente mencionadas. 

9.2.3 A depreciação deverá levar em conta os aspectos físicos 
e funcionais, com a consideração da vida útil, aparente, e provável 
e o estado de conservaçâo. 

9.2.4 Nas avaliações especiais, de caráter hist&ico, artístico, 
monumental e outras deverão ser levadas em consideração as respec-
tivas particularidades. 

9.3 Terrenos com benfeitorias 

Quando utilizado o método comparativo, o valor será obtido pelo 

somatório das parcelas componentes do mesmo ou por comparação 
direta. 

9.3.1 No primeiro caso, quando a benfeitoria aproveitar efi-

cientemente o terreno, deve ser acrescentada uma parcela corres-

pondente à vantagem de uso ou renda do conjunto, pelo prazo neces-

sário à sua montagem ou, alternativamente, equivalente às despesas 



financeiras, compensação de riscos do &mpreéndFmento, emune:açào 

e, lucro do empresário. 

9.3.2 No caso de comparação direta, deverão ser levados em 

tonta a área, a localização, o padrão e a idade das benfeitorias. 

9.4 Frutos 

9.4.1 Os frutos serão, preferivelmente, avaliados por compa- 

ração direta. 	- 

9.4.2 Os aluguéis, as rendas e os arrendamentos de imóveis 

especiaiS, corno centros comerciais, supermercados, postos de gasolina 

e outros, poderão ser avaliados pela diferença apurada entre o ren-

dimento respectivo e o curso necessário à sua obtenção. 

9.5 Direitos 

9.5.1 Servidões 

Serão avaliadas em função das restrições que acarretam ao imó-

vel considerado como um todo. 

9-5.2 Usufrutos 

-. Serão avaliados em função da renda real ou estimada, durante 

o prazo, estabelecido ou previsto, de sua duração. 

9. 5.3 . Concessões e comõdatos 

A avaliação resultará da transformação em valor presente dos 

rendimentos futuros a serem obtidos no prazo da concessão ou co-

modáto. 

95.4 Direitos hereditários e possessórios 

.. A avaliação levará em conta o valor do imóvel com a situação 

dominial regularizada, deduzida a parcela correspondente às despe-

sas e tempo necessário à sua regularização. 

10 APRESENTAÇÃO DE LAUDOS 

TO. 1 A apresentação dos laudos deverá obedecer às prescri-

çôes desta Norma. 

10.2 Na apresentação dos laudos, constarão, obrigatoriamente, 

os- seguintes tópicos: 

1021 Interessado 

-1:. 	Pessoa física ou jurídica que encomendou o trabalho avaliatório. 
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0.2.2 Proprietário 

Quando possível. 

10.2.3 Objetivo do trabalho 

Segundo informação de quem o solicitou, 

10.2.4 Nível de precisão da avaliação 

Com indicação da categoria em que se enquadra, segundo a clas- 
sificação constante do item 7 desta Norma. 

10.2.5 Pressupostos 

Observadas as condições do item 8.1 .1 desta Norma. 

10.2.6 Vistoria 

Com as informações constantes do item 8.2. 1 desta Norma. 

10.2.7 Pesquisas de valores 

Com a indicação das fontes e dos elementos relacionados no 
item 8.2.2 desta Norma. 

10. 2. 8 Métodos e critérios utilizados 

Com justificativa da escolha. 

10.2.9 Homogeneização dos elementos pesquisados 

Com o atendimento das prescrições referentes •ao nível de pre-
cisão da avaliação ,constantes do item 7 desta Norma. 

10. 2. 10 Determinação do valor final 

Com indicação da data de referência, 

10.2.11 Conclusões 

Com os fundamentos resultantes da análise final. 

10.2.12 Data 

Da vistoria e do laudo, nome, assinatura, número do registro 
no CREA e credenciais do avaliador. 

10.2.13 Anexos 

Plantas, documentação fotográfica, pesquisa de valores e outros. 
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VALOR DOS TERRENOS DE ÁREAS MAIORES EM SÃO PAULO 

EM FUNÇÃO DA LEI DE ZONEAMENTO 

Eng.° Joaquim da Rocha Medeiros Jr. 

Eng.° Hugo Laloni Filho 

1. INTRODUÇÃO 

Os processos conhecidos na bibliografia técnica e recomendados 
nas "Nc,rmas" existentes para avaliação de terrenos de maior área, 
são todos orientados ou no sentido de considerá-los como 'glebas ur-
banizáveis", ou como lotes de grande prôfundidade. 

Isso se dá em virtude de estarem, no pimeiro taso5 baseados 
em éstudos desatualizados, eis que na maiõr .:pade  datam das dé 
cadas de bO o. 50 e, porisso, vinculados à léiáIção de •uso do soló 
vigente na ocasião e, no segundo, no princípio de Harper, ou deri-

vados, que admitem como obrigatória a desvalorização daqueles que 
tenham profundidades maiores que as correspondentes a lotes com 
aproveitamento assumido conforme aquea Iegislação 

O crescimento megalópico dos centros urbanos forçou a sensí-
vel. alteração das regras referidas e especialmente na cidade de São 

Paulo, onde o problema se faz sentir de fcrrrna crítica, ántes das 

demais capitais do país, como decorrência da orientação comida nas 

próprias posiuras, que conduziam o investidor e o tomador no sentido 
de retalhamento máximo, objetivando lotes de área mínima e profun-
didades •padronizadas às construções unifamiliares. Isso, a •par de 

abusos de toda ordem, ensejava a ocupação exagerada do solo e 

transferia para o Poder Público o ônus da implantação de toda infra 
estrutura de melhoramentos, bem como a conservação destes. Além 

disso, permitiam as posturas a destinação pelo armador das partes 
- 

	

	da gleba de situação e topografia mais desfavoráveis aos logradouros 

e espaços livres, que dessa forma resultavam inservíveis aos fins pre-
vistes pelo Poder Público. Por todas essas razões, a legislação paulaL 
tinamente intrõduziu transformações que, ao final, com a lei d Zo-
neamento, inverterarh completamente a :.rèféridã tendêicia. Atuàl-
mente, com a entrada em vigor dessa lei (promulgada em novembro 



de 1972) e com os decretos complementares, afora os lotes existen-
tes de arruamentos aprovados ou em aprovação antes desse diploma 
legal,o uso do solo está sendo orientado no sentido de garantir baixa 
ocupação do terreno e responsabi]izar o empreendedor e o tomadc:r 
pela implantação e manutenção da infra estrutura, desonerando o 
Poder Público desses encargos. Para tanto, foi adotada a fflcofia de 
estimular a implantação 'de núcleos habitacionais, ou comerciais, em 
substituição ao "loteamento", qu& antes era a forma de desmem-
bramento induzida pela lei, e estimulado pelo maior rendimento per-

mitido. 

- 

A essas,  alterações da filosofia de aproveitamento do solo, se-
guiram-se, cortio era natural, profundas modificações no comporta-
mento do mercado dessa classe de terrenos, modificações essas que 
não permitem mais a utilização segura dos métodos de avaliação por 
gleba ou por fator de profundidade, através dos mesmos parâme-
tros antes considerados. Lembre-se que os últimos desses parâmetros 
para 'avaliação de glebas foram estabelecidos na década de 50 (Eng.° 
Alberto de Zagottis - Avaliação d eGlebas Suscetíveis de Urbanização, 
Anais da VIII Conferência Pana.mericana de Avaliações, e Eng.°s Luiz 
e Alberto Pereira Rodrigues - Avaliação de Gleba, Revista de Enge-

nharia,  Municipal n.° 9 de 1959), enquanto que os critérios relativos 
a fatores de profundidade são reminiscências da fórmula de Harper, 

introduzida no nosso 'meio por Berrini na década de 40. 

As "Normas" em vigor conhecidas (do IBAPE, dos Peritos Judi-

ciais de São Paülo e da ABNT) prescrevem, no casei de glebas, os 

métodos comparativo e involutivo na avaliação de terrenos de maior 

áréa. No caso de terrenos com grandes dimensões, embora afastando 

de cogitação o uso irrestrito da fórmula de Harper, estipulam a con-

sideração da profundidade e da testada, prevendo desvalorizações 

crescentes para aqueles com fundo maior que os considerados como 

limite de aproveitamento para construções isoladas. 

Não chstante essas 'Normas" tenham sido elaboradas poste-

riormente ao advento da Lei de Zoneamento, a prevalência da vin-

culação com esses critérios anteriores se deve ao fato de, naquela 

oportunidade, existir apreciável número de imóveis com aproveita-
mento garantido por prcetos aprovados antes de sua promulgação. 

Contribuiu também para a manutenção desses conceitos o próprio 

comportamento do mercado, francamente comprador, atravessando na 

época um "boom", o que não permitiu estabelecer um consenso geral 

sobre as efetivas repercussões da •nova legislação sobre o valor dos 

terrenos. 
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Entretanto, passada essa fase e superados os entraves referidos 
e contando-se com recursos de processamento de dados do mercado 

de imóveis agora disponíveis, fase ao trabalho -pioneiro e coniunto 

em São Paulo do Agrupamento de Sistemas Urbanos  do IPT e -da 

EMB•RAESP - Empreza Brasileira de Estudo de PatrFmônic é possível 

e além dsso necessário iniciar a revisão dos conceito sobre o valor 

dos terrenos de maior área como é o propósito do presente trabalho; - 

Nesse sentidcL, cabe ao engenheiro de avaliações consolida•, em - 

critérios técnicos apropriados, a partir do  conhecimento efetivo das 

condições de aproveitamento dos imóveis, os efeitos das alterações 

de legislação do uso do solo, 
resultem, como atualmente, divorciadas das_çondições_dornetcado_de 

moveis, pois este, embora mes-qmor,adamente,_acaba_se_alust-ao 

essas novas condições de aproveitamento. 

2. TENDÊNCIAS DAS LEIS DE OCUPAÇÃO DO SOLO 

Para coïbir os abusos e desestimula as práticas onerosas ao Po-

der Público, permitidas na legislação anterior, os responsáveis pela 
Administração da Capital estabeleceram drásticas exigências na apro- - 

vação de -projelos de parcelamento de terrenqs. em lotes de área mí-
nima, obrigando a execução de melhoramentbs em tal extensão que 
tornaram economicamente inviável os loteamentos de glebas, a não 
ser em casos de terrenos destinados a moradias finas e luxuosas, ou 

ainda de finalidade industrial. 	 - 

Ess'as providências, -aliadas -ao enquadramento dos loteamentos - 

clandestinos entre as práticas criminais, deram como resultado urna, 

diminuição drástica do número de proletos  de arruamento aprovados 

que, de lá para cá, se reduziram a pouco mais de uma dezena (em 

5 anos). 

Assim, a par de praticamente proscrever o loteamento de áres - 

urbanas, as novas leis do uso do solo estimularam, especialmente nas 

zonas Z.2 - que constituem a maior parte do perímetrd urbano - 

a organização de núcleos residenciais (moradias) ou comerciais (es-

c-ritórios), em condominios horizontais (grupos de residências) ou ver- 

ticais (apartamentos e/ou escritórios. 	 - 

- Os referidos estímíulos foram conseguidos na lei através de di-

versos dispositivos. O -primeiro - consistiu em permitir maior coefi-

ciente de aproveitamento (duas vezes a área do terreno, em vez de 

uma vez) para os casos de baixa ocupação da área em planta (até.25% 



da superfície do terreno). Essa prescrição da lei fez com que, agora, 
as áreas livres anteriormente exigidas no plano do arruamento em 
partes destacadas da área utilizável para a edificação, em geral esco-
lhidas na por parte da gleba, sejam obrigatoriamente reservada no 
próprio lote. Disso resulta não só uma redução das áreas ocupadas 
nos lotes (até 25%), como, também, de reserva de áreas livres em 
posiçõesque. permitam seu efetivo aproveitamento pela comunidade, 
como o abandono do conceito de que a profundidade condiciona de 
forma preponderante, ou mesmo significativa, o aproveitamento e, 
por conseqüência, o valor dos terrenos de maior área. 

O segundo dispositivo induzindo a formação de núcleos se con-
substância no fato de que, se o aproveitamento da gleba não se fizer 
por essa forma (optando-se assim pelo retalhamento em lotes míni-
mos), a lei exige a reserva de 40% da área para ruas e espaços livres, 
e, como cnsequência, diminui o.  aproveitamento do terreno. 

A terceira e última prescrição incentivadora à constituição de 
núcleos, consistiu em liberar o investidor, também no caso de glebas 
maiores, dessas mesmas exigências, desde que a subdivisão se faça 
em partes com superfícies superiores a 25.000 m2  e com frente para 
vias públicas oficiais existentes. Estimulou, assim, o Poder Público, 
a sudivisão dos terrenos de maior área em parcelas com superfície 
mínima de 25.000 m2  que, por sua vez, vão se constituir nos núcleos 
residenciais ou comerciais - 

Vê-se, portanto, em conclusão, que estão alterados os pressupos-
tos das avaliações de todos os terrenos de grande extensão, desde 
aqueles de área pouco maior que simples lotes, até as glebas pro-
priamente ditas, ressalvando-se, porém, os casos daqueles que não 
entestam para vias públicas que permitam sua subdivisão em parce-
las de, pelo menos, 25.000 m2, onde permanece a exigência de perda 
de 40% para ruas e espaços livres. Mesmo nesse caso ressalvado, 
o investidor é levado a subdividir o terreno de maior área em par-
tes superiores a 25.000 m2, por que, ao invés de ser obrigado a 
implantar um sistema viário (com todos os melhoramentos), à razão 
de urnmetro linear de rua para cada 50 m2  utilizáveis, poderá optar 
pela abertura de tão somente um metro linear de via pública para 
cêrca de 400 rn2  de área aproveitável. 

Do exposto, verifica-se que, exceção feita aos arruamentos já 
existentes anteriormente à lei, o parcelamento e a venda dos terrenos 
de maior área são feitos àbjetivando a implantação de núcleos resi-
denciais e/ou comerciais, especialmente nos terrenos em 7.2, que 
compreendem, como foi dito, a quasi totalidade da área urbana da 
Capital. . 	. 



3. REPERCUSSÕES DESSAS TENDNCIAs SOBRE O VALOR 
DOS TERRENOS DE MAIOR ÁREA 

3.1 - As tendências acima enumeradas, que vinham sendosen-
tidas na prática de avaliações, são agora corroboradas pelas estatís-
ticas disponíveis de valores de mercado. 

Recente estudo feito pelo Agrupamento de Sistemàs Urbanos do 
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas - processando ceca de 
1.300 valores de terrenos na zona 2 em São Paulo, cadastrados pela 
EMPRESP - Empreza Brasileira de Estudos do Patrimônio - demonstra 
de forma inequívoca, a redução em têrmos relativos do valor unitá-
rio dos lotes de área mínima  quando comperados com o valor unitário 
de terrenos com maior área. 

3.2 - Dessa pesquisa estatística, os autores do presente traba-
lho consideram como confiáveis e úteis os seguintes: 

Faixas de área 
m2  

Valor unitário médio 
Cr$/m2  

O a 500 1.077,00 
500 a i:000 1.204;00 

1.000 e 2.000 1.295,00 
2.000 a 3.000 1.271,00 
3.000 a 4.000 1.233,00 
4.000 a 5.000 1.143,00 
5.000 a 7.500 :. 	1.108,00 
7.500 a 10.000 877,00 

10.000 a 15.000 1 .063,00 

Os dados da tabela acima permitem verificar que os terrenos 
em zona 2 na cidade de São Paulo, diferentemente do que se supu-
nha, ou adriitia anteriormente, com base nos conceitos de avaliação 
em vigor, que o ponto máximo de valor unitário corresponde aos 
terrenos entre 1.000 e 2.000 m2  e não aos lotes de área mínima 
e dimensões padronizadas, apropriadas a construções isoladas, mó-
dulo do retalhamento inerente à legislação, anterior à Lei de Zànea 
mentoCai, com essa conclusão, o conceito tradicional de que o valor 

Os dados obtidos e a tabela supra, embora não permitam for-
mular conclusões numéricas absolutas a respeito :dos terrenos com 
área superior a 15.000 m2  por falta de dados em número .repref 



presenlativo (em consequência do falo deles existirem, em quanti-
dades muilo reduzidas e serem, porisso, de rara comercialização), 
autorizam a admitir que, nessa faixa, o comportamento dos preços 
unitarios se faça de forma similar. 

3.3 - Com base nessas premissas, fazendo uma regressão aI-
gebrica por quadrados mínimos, pode ser organizada a seguinte ta-
bela de variação dos preços, tendo como base (100) o de lotes (até 

500 m2): 

Área 
m 2 

- 	, Indice 
Área 

2 
- ndice 

500 100,000 4.250 109,871 
600 109.861 4.500 109,128 
700 111,597 4.750 108510 

800 113,101 5.000 107.923 
900 114,428 5.500 106,834 

1.000 115.614 6.000 105,839 
1.100 116,688 6.500 104,924 
1.200 117,668 7.000 104,007 
1.300 118,569 7.500 103,288 
1.400 119'404 8.000 102,550 
1.500 120,181 8.500 101,857 
1.600 120,929 9.000 101.204 
1.700 120,256 9.500 100,586 
1.800 119'603 10.000 99,999 
1.900 118,895 11.000 98,910 
2.000 118,398 12.000 97,915 
2.100 117.840 13.000 97,000 
2.200 117,309 14.000 96.153 
2.300 116,800 16.000 95,364 
2.400 116,314 15.000 94,626 
2.500 115'847 17.000 93,933 
2.600 115,399 18.000 93'280 
2.700 114,967 19.000 92,662 
2.800 114,552 20.000 92,075 
2.900 114'151 21.000 91,518 
3.000 113,763 22.000 90'986 
3.250 112,848 23.000 90,478 
3.500 112,001 24.000 89,991 
3.750 111.212 25.000 89,525 
4.000 110,474 

Essa tabela permite a avãliação dos terrenos de maior área até 
15.000 m2  e, por extensão, aqueles indo a 25.000 m2, a partir do 

valor unitário médio de lotes. Para isso, porém, deve ser conside-
rado,, como 'pressuposto básico, que os terrenos em causa possuam 
extensões de frente para vias públicas oficiais compatíveis com a 
implantação e perfeito funcionamento dos núcleos residenciais e/ou 
comerciais. Nesse particular, devem ser observados os seguintes re-

quisitos: 



a frente mínima deve ser igual ou maior que 20 m; 

A profundidade não deve superar duas vezes a testada no 

caso de unidades agrupadas horizontalmente (conjuntos •re-

scfenciais unifamiliares) ou três vezes, quando vertic&mente 

(apartamentos e/ou escritórios); 

Face ao uso assumido, os fatores de testada; esquina e/ou 

frentes multiplas a que fazem remissão as "Normas", não 

são aplicáveis, salvo nos núcleos comerciais de alta inten-
sidade. 

Com os subsídios da técnica e dos critérios acima indicados, fica 
contornada a dificuldade da avaliação de terreno de maior área, que 

levou as "Normas", de uma maneira geral, a recomendar o uso do 

método comparativo direto, o qual, porém, na maioria dos casos, 

era impraticável, face a ausência de dados com as características exi-
gidas. 

3.4 - O que foi exposto até aqui a respeito do valor de ter-
renos de maior área foi inferido a partir do processamento de da-

dos comparativos de ofertas, que traduzem o comportamento do 

proprio mercado de imóveis em São Paulo, com respeito ao valor 
dos terrenos até 25.000 m2, sendo as conclusões obtidas em con-
dições normais por tecnicas estatísticas. 

Acima de 25.000 m2, porém, e impraticável apropriar direta-
mente a variação do valor em função da área, em virtude da falta de 
dados disponíveis em número suficiente a respeito dos terenos com 
extensão superior a essa. 

Não obstante isso, na opinião dos' autores do trabalho, é lícito 

ao engenheiro de avaliações formular critérios técnicos utilizáveis no 

cálculo do valor dos terrenos de maior área, levando em conta as 

repercussões da nova legislação sobre o valor desses terrenos. Esses 

critérios, necessariamente, vão implicar na comparação indireta dos 

valores, por não ser possível proceder diretamente o cotejo de va-

lores dos terrenos comparandos e avaliando, pelas razões já expos-
tas. O valor pode ser obtido ainda por involução, mas com o uso de 

novos parâmetros e assumindo as condições de desmebramento, que 
propiciem,p .rn[ho.aproveitaniqntodp tsreno. .. 

Fica, pelo jáexposto nos ítens antedóre;excluído.de.plano o 

cálculo da Valõt do terreho dmaior área a partir de sua subdivisão 

em lotes de área mínima que, como foi visto, não corresponde mais 

ao módulo do desmembramento das áreas. Como consequência, tam-
bém, resta afastado o critério de cálculo do valor através dos antgios 



fatores "gleba", apropriados a partir das condições anteriores• à Lei 

de Zoneamento, como nos dois trabalhos iá  referidos dos engenhei-

ros Zagottis e Rodrigues. O método indireto de calculo recomendável 

no caso é o involutivo simplifi;ado, exposto em trabalho do engenhei-
ro Hélio de Caires (in "Engenharia de Avaliações", Editora Pini, 

1974) e onde está preceituado que o valor do terreno resulta, de 

forma simplicada, da expressão: 

V = 0,89 R - D. 

onde: 

R = montante realizável com o desmembramento da área: 

D. = despesas de urbanização necessárias a e--se desmembramanto. 

A preferência pelo critério simplificado resulta da observação prá-

tica de que as considerações ligadas ao tempo de absorção e aos 

juros não correspondem, entre nós, ao procedimento usual, tendo 

em vista que o desmembramento se faz parcelas de 25.000 m2  da 
área global e não para a totalidade do terreno. E de fato; como foi 

visto anteriormente, o desmembramento das glebas se faz inicial-

mente em terrenos com área igual ou superior a 25.000 m2, favo-
recido que é pela legislação, seguindo-se depois a implantação dos 

núcleos nas áreas desmembradas. 	 - 

Face a essa circunstância, forçoso é separar dois casos: um para 

a hipótese em que o desmembramento se faz utilizando as vias pú-

blicas oficiais existentes (sem necessidade de abertura de novas vias) 

e outro para aqueles em que as testadas disponíveis não permitem 
esse parcelamento sem essa providência. Isso se dó, porque na última 

das teferidás hipóteses 'as leis em vigor exigem a perda de 40% 

da área para serem destinadas às ruas e espaços livres, o que não 

acontece no primeiro. 

Por outro lado, mesmo na primeira hipótese, até o limite dessa 

dedução de 40%, o investidor é induzido a desmembrar a gleba em 
áreas maiores do que 25.000 m2, reduzindo, assim, as despesas de 

urbanização decorrentes da abertura das ruas e execução dos me-
lhoramentos públicos. 

Dessa forma, se, as vias existentes permitirem, por exemplo, o 

desmembramento em áreas de até 40.000 m2, o investidor preferirá 
implantar um núcleo (permitido para até 400 unidades, nos terrenõs 

de 25.000 m'), em vez de destinar 40% dessa área (16.000 m2  para 
usos públicos, aproveitando os restantes 24,000 m2  no próprio con-

junto residncial ou comercial. 
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Para aferir se as condiçôes de desmembramento da gleba vão 

se enquadrar num desses tres casos, basta comparar sua frente e 

área com a usualmente exigível para a implantação dos núcleos ou 
conjuntos com área de 25.000 m2  em Z. 2. 

Um estudo de aproveitamento dos terrenos para esses núcleos 

conduz a uma proporção ideal aproximada de 1 metro de rua exis-
tente para cerca de 200 m2  de área útil. Esse parâmentro corresponde 
ao necessário para uma área padrão de aproximadamente 125 m de 

frente por 200 m de frente a fundos, implicando, portanto, na exis-
tência de 62,5 m de ruas para cada 25.000 m2  de núclèo ou, ainda, 
de 200 m2  de área útil para 1 m de rua. 

Se, por outro lado, para cada 40.000 r12  de área do núclo ain-
da forem dispcníveis apenas os mesmos 125 m de frente, ou 62,5 m 
de rua, resulta a proporção de 320 m2  de área para 1 m de rua. 

Do exposto, conclue-se que, se uma gleba apresentar frente 
para vias públicas existentes, numa proporção até o limite de 200 m' 

de área para 1 m de frente, será desmembrável em núcleos com o 

aproveitamento ideal para a área de 25.000 ai', sem a abertura de 
novas vias públicas e sem dedução de área para novas ruas ou espa-
ços livres. 

Entre esse limite e o de 320 m' de área útil por metro de fren-
te (correspondente ao desmembramento em áreas de 40.000 m' e 
125 m de frente), o aproveitamento da gleba, embora proporcional-

mente menor, será ainda mais racional pela implantação de núcleos 
com até 400 unidades, sem a abertura de novas vias públicas e, 
como conseqüência sem dedução de área para essas ruas ou espaços 
livres. 

Finalmente, acima do limite de 320 m2  de área útil por metro 
de frente, o aproveitamento da gleba só poderá ser f&to através de 

projeto de arruamento com a consequente perda de 40% da área 
para ruas •e espaços livres, acrescida das despesas da urbanização, 

compreendendo a totaliddade dos melhoramentos públicos. 

As soluções propostas no presente estudo serão limitadas aos 
dois primeiros casos, tendo em vista que, no último referido, a ava-

liação deve sdr precedida de estudo de aproveitamento efetivo, não 

havendo condições de se extender a aplicação dos parâmetros antes 
referidos a esses casos. 

Voltando à expressão do valor do terreno na fórmula simpli-
ficada do método  involutivo, vê-se que o realizável, R, é função 

da extensão da frente disponível (a), comparada com a extensão ne- 
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cessionária apropriada para a área padrão, sendo proporcional ao apro-
veitamento de cada uma das áreas em relação a essa última. 

Disso resulta que o realizável deve ser proporcionalmente redu-
zido na medida que as áreas em que a gleba for desmembrada se 
afastem desse padrão, ou seja, deve ser corregida de um coeficiente 
"K", representativo da proporção entre a frente disponível e a ideal, 

como segue. 

"K" deve ser igual a 1 quando o terreno tem frente para vias 
existentes, em extensão igual a do módulo (200 m2  de área/metro de 

rua). 
Por outro lado, K não se aplica aos casos em que a relação 

área/testada da gleba for superior a 320 m2 . 

Disso resulta que o montante a ser obtido como produto da 
comercialização das áreas em que se subdivide a gleba é dado pela 

expressão: 

V 
A

=O,89X 5q(2—K) 	 (1) 

Sendo: 

K 	= 1 quandoS 	200a 

K 	= S/200 a quando 200 a 	5 	320 a 

q 	= preço do m2  em lotes do núcleo comercial ou residencial 

da área útil comercializável. 

O custo de urbanização de áreas, segundo dados de apropria-
ções feitas pelo &F,H. do Banco Nacional da Habitação, é de 0,50 

UPC por m2  de área urbanizada. 

Dessa forma, as despesas de implantação do núcleo, em função 

da área total da gleba, resulta: 

D. = 0,20 x 5 x 0,50 UPC 	(2) 

Nessas condições, o valor líquido da gleba, que é o resultado 
da diferença entre o produto da comercialização das áreas dos núcleos 
e os encargos de sua implantaçâo, pode ser obtida pela expressão: 

= P - D 	 (3) 

Ou, substituindo as expresões (1) e (2) em (3): 

V = 0,89 x 5 x q (2 - K) - 0,20 x 5 x 0,50 UPC 

Ou, simplificando e pondo 5 em evidência: 

VI = 5 0,89 x q (2 - K) - 0,10 UPC 
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onde: 

5 	= área da gleba 

V 	= valor da gleba 

q 	= preço do m2  do lote de tereno do núcleo 

K 	= coeficiente de correção da área da gleba, em função da fren- 
te (a) disponível para vias públicas oficiais existentes 

K= 1 quandoS 	200a 

K = 5/200 a quando 200 a 	5 	320 a 

UPC = unidades padrão de capital publicada trimestralmente pelo 
Sistema Financeiro da Habitação. 

3.5 - As conclusões obtidas nos itens anteriores são válidas, 
evidentemente, para a Cidade de São Paulo, face à circunstância de 
estarem baseadas em dados estatísticos e na Lei de Zoneamento que 
disciplina o uso do solo na mesma. 

Embora não possam ser estendidas literalmente à outras cidades, 
face à particularidades das premissas admissíveis em cada uma de-
las, podem servir de modelo para estudos similares nas mesmas. 
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VALOR LOCATIVO ÓE ESCRITÓRIOS NO CENTRO CÕMÊRCIAL 

DO RIO DE JANEIRO 

Eng Domingos de Saboya Sarbosa Filho 

INTRODUÇÃO 

O mercado imobiliário urbano brasileiro verti etpérimentandõ 
forte expansão nos últimos anos, em conséquência de uma série 'de 
fatores bem conhecidos, dos quais listamos alguns, sem intenção de 
exaurf-los: 

estímulos governamentais à aquisição da casa própria" (do 
lado da demanda); 

estímulos governamentais à produção de habitação e de 
edificações de um modo mais amplo (do lado da oferta);  

obras de saneamento básico, de melhoria das estruturas 

viárias e de implantaço de sistemas de transprte urbanà 
nas grandes cidades;  

Fluxo miratório crescente no sentido campo-cidade aumen-
- - tando a pressão da demanda; 

execução de planejamentos urbanos, disciplinando o parce-

lamento e uso dos solos e criando novos polos de atração 
nas vizinhanças dos grandes centros urbanos saturados. 

Podemos, sem margem de erro, admitir que a. ação controladora 

dos governos sobre o comportamento do, mercado imobiliário foi, 
até meados de 1976, pouco eficiente, dando margem à es'pecul'áçk 

imobiliária e ao "boom" no setor, atingindo, as teras e'berife'ito'riãs, 
preços exageradamente altos e fortemente inflacionários para a eco-
nomia como um todo. 

A pàrtir de 1977, 'como consequência de medidas policiadõras e 

de desaquecimento da economia, o mercado imobilário começou a 
revelar sintofflas dessas medidas, francamente revelados pelos noti-

ciários dos órgàos de comunidação. Pode-se dizer que foi quebrado 
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um. regime de mercados e entrou-se em uma fase de ajustamentos às 

novas regras do jogo. 

Como tal, defrontamo-nos com um mercado atípico acusando 

aqui e alí alguns desequilíbrios, próprios de um período de ajusta-

me ntos. 

Tradicionalmente o valor locativo de um bem imóvel guarda uma 

relação com o valor do próprio bem. Em condições normais e depen-
dendo da natureza, localização, utilização e conservação, o valor 

locativo se situa no intervalo de 0,5% a 1,5% do valor do imóvel;  

entretanto, em épocas de desajustes, o comportamento do "merca-

do de locações "pode desvincular-se daquelas relações tradicionais. 

O trabalho em causa decorreu da necessidade de se examinar, 

para um estado da natureza diverso da regularidade, o valor locativo 

de escritórios comerciais, no centro do Rio de Janeiro. 

O escopo, ao submete-]o ao II CONGRESSO BRASILEIRO DE EN-
GENHAR!A DE AVALIAÇÕES é, fundamentalmente, o de oferecer à 

consideração dos Srs. Congresistas, a metodologia aplicada. 

OBJETIVO 

Este trabalho teve por objetivo o estudo de avaliações de valo- 

res locativos de esritórios no centro da cidale do Rio de Janeiro 	F 
(Av. Rio Branco e áreas circunvizinhas) através do desenvolvimento 

de uma metodologia estatístico-matemática. 

O tratamento dos dados observados permitiu a inferência de 

um modelo matemático que forneceu um intervalo de valores de loca-

ção, por região ,da Av. Rio Branco e cercanias; valores válidos para 

o primeiro semestre de 1977. 

Consideramos que a metodologia ora desenvblvida é importante 

pois sua aplicação conjugada com outros fatores que caracterizam o 

imóvel, quando ponderados, contribuirá efetivamente para avalia-

çôes criteriosas de valores locativos de imóveis situados na Av. Rio 

Branco e logradouros próximos. 

MERCADO DE LOCAÇÕES COMERCIAIS 

O mercado de locações comerciais no centro da cidade do Rio 

de Janeiro vem revelando um comportamento pouco ortodoxo quan-

to ao relacionamento existente entre o valor do imóvel e o de loca-
ção. Conquanto possa ser uma revelação episódica, as evidências 
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acusam que o mercado das locações comerciais se comporta de modo 

consistente com uma nova forma e respondendo, ao que tudo leva 

a crer, aos estímulos de alguns fatores conjunturais, que passaram 
a atuar sobre ele. 

Um desses fatores, de auação recente, é o impacto criado no 
mercado imobiliário não residencial pela Resolução n.° 386 do Banco 

Central. Essa medida, "arrefecendo" a indústria de construção, em 

particular para fins comerciais, provocou um estacionamento na quan-
tidade ofertada de novas unidades. 

Outro fator notório, in&ciente no mercado em causa, é a polí-

fica restritiva do Governo recomendando aos seus órgãos de Adminis-

tração Direta e Indireta o adiamento de investimentos em projetos não 

prioritários. Esta recc'mendação adiou os programas  de rnobirizações 
em imóveis que se destinavam às dependências administrativas de 

.) 	órgãos em fase de expansão. Com  isso, uma parcela razoável de 

.; 	compradores transferiu-se para o mercado de locações, passando a 

buscar alí as áreas necessárias aos seus escritórios. 

Para um mercado cujo comportamento pode ser associado ao de 

concorrência, pela sua atomização, intensidade de transações e sem 

evidências de aglomerados oligopolistas que nele oossarr atuar, o 
.2 	que vimos nesses últimos tempos foi de um lado um freio às forças 

de oferta e, d eoutro lado, um incremento ao crescimento natural da 

demanda de locações. Como corolário, uma elevação dos valores 
das locações comerciais em •resposta típica de mercado desequili-
brado, todavia, tangível e real. 

Acrescente-se, ainda, a perturbação no mercado de aluguéis pela 
influência das seguintes variações: 

a valorização imobiliária real em 1976, que segundo as 

fontes de divulgação de índices, teria se apresentado ad-
ma de 50% a. a.; 

o índice efetivo de inflação, estribado no índice geral de 

preços, na modalidade da disponibilidade interna, editado 

pela Fundação Getúlio Vargas, que acusou a variação em 
forno de 46% a. a., em igual período; 

a correção de aluguéis admitida peo Governo, pautada na 

variação das Obrigaçõs Reajustáveis do Tesouro Nacional 

(ORTN) que ficou aquém de 38% a. a., em 1976, contra 
uma inflação de 46%. 

Face a esses •parêmetros é racional que os proprietários ao arren-

dare mseus imóveis, por um prazo superior de praxe a um ano, os 



façam por valor locativo gravado por um adicional que, corrigido 

pelo valor das ORTN, ofereça ao fim do prazo, na pior das hipóteses, 
um valor compatível com o valor médio rea1 do imóvel alugado no pe-

ríodo. Este procedimento vem encontrando anuência dos novos lo-
catários (caso contrário o mercado não se revelaria assim) pois para 

eles parece ser melhor opção assumir um aluguel alto, hoje, do que 

um valor ainda maior, amanhã, dado que a valorização imoboliária 
tem ocorrido a taxas historicamente superiores àquelas da correção 

monetária e da inflação. 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA E EXAME 

Pesquisamos a oferta de locações comerciais nQ'centro da cida-

de, no período •de um mês - março/77. 'Dos valores levantados 
(ANEXO 1) pela compatibilidade e adequação, selecionamos dezessete 

observações. 

Existindo uma frequência sensível de ofertas na Av. Rio Branco, 

segregamos esta das demais, fornecendo dois grupos de observa-

ções (QUADRO 1) 

Quadro 1 

Área Aluguel Sem Alugual 

Local (m2) Taxas - (cr$) (cr$/m2) 

Av. Rio Branco  
 ti.° 	14/16.0 	................ 120 18.000 150'00 

 n.° 	iaJó.° 	................. 212 25.000 117,92 

3. n.° 	18/99 	................. 302 35.000 11589 

4, n.0 	134 	................... 237 40,000 168,78 

S. n.° 	134/14.° 	.............. 220 45_e00 204,55 

 n.° 	156/26.° 	-------------- 330 80.000 242'42 

 -n,° 	156/18.° 	.............. 110 20.000 181,82 

 n.° 	173/12.° 	.............. 420 80000 190,48 

 n.° 	185/16.° 	.............. 60 4.500 75,00 

 n.° 	277 	................... 70 7.000 100,00 

Área Aluguel Sem Alugual 

Local (m2) Taxas - (cr$) (cr$/m2) 

 Av. 	P. 	vargas, 	446/907 	.,, 60 4.500 90,00 

 Av.:p, vargas, 529/ 5.° 80 9.000 112,50 

 Pça. 	'Pio 	x, 	55/12.0  196 40.000 204,08 

 R. 	Buenos Aires' 	135 1.200 130.000 108,33 

S. R. 	Assembléia,92 	.......... 130 20.000 153,85 

 R. 	Assembléia' 	69/12.° 260 55.000 211,54 

 R. 	Sta. 	Luzia, 	799/6.° 80 8.000 100,00 

Obs.: Áreas construídas de uso privativo. No caso de andares o uso privativo refere-se 
a todD o andar, ccnfundindase com a área construída do pavimento. 
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Indagação váhda que pôde ser levantada foi a de que a A. 

Rio Branco seria um "universo" diferente do resto de sua vizinhança, 

em termos de mercado de locação. Testado através de instrumental 

estatístico matemático (ANEXO II), ao nível de confiança de 99%, 

não se pôde rejeitar a hipótese de se tratar de um único "universo", 

isto, é o mercado de locação tem o mesmo comportamento e níveis 

de valor, tanto na Av. Rio Branco, quando os logradouros circunvizi-
nhos. 

Outro fato observado foi de que o valor locativo dos imóveis 
variavam ao longo da Av. Rio Branco e, de certa forma, acompanhando 
a variação dos valores venais e dos "V '  G)  estabelecidos pela Pre- 

feitura para o logradouro. Comportamento análogo observou-se pa-
ra vaores locativos dos logradouros vizinhos, projetados sobre a Av. 
Rio Branco o "inteqrantes do 

LNo—ati7ã1 exercício, o valor, 'V 

Municipal do Rio de Janeip 

e

a 

ro  

o  

sguintes: 

'—Avenida Rio Branco 

do início até a esq. R. Visc. lnhaúma 
N.°s O ao 49 

daí até a esq. Av. Pres. Vargas 
N.°s 50 ao 52 

daí até a esq. R. Ouvidor 

N.°s 53 ao 115 

daí até a esq. R. Assembléia 
N.°s 116 ao 151 

daí até a esq. R. Al'mfe. Barroso 

N.°s 152' •ao 	185 

daí até o fim da Avenida 

N.°s 186 ao 417 

Prefeitura 

(Cr$/ á rea) 

520.000 

580.000 

780.000 

900.000 

950.000 

830.000 

Embora seja do consenso geral que os valores dos "Vo" estejam 

distantes de uma realidade de mercado, é de se supor um valor re-

lativo, entre eles, bem aderente à realidade. Isto porque no órgão 
tributário municipal manipula-se um volume de dados inequivoca-
mente maior do  que  aesta  pesquisa e, por conseguinte, os valores 

(1) «v,," é o valor do melro de testade de um terreno com profundidade padrão de 36m. 
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de "Vo" merecem aferições bastantes precisas - conquanto não sejam 

exatas - nos sentidos restritos dos conceitos de precisão e exatidão. 

O estudo da regressão e da correlação entre as variáveis: valor 

locativo e "Vo" dos imóveis sitos à Av. Rio Branco e proximidades 

(ANEXO 111) nos permite inferir, conhecido o "V°", o valor locativo 

provável do imóvel (exceto lojas e sobrelojas). Através do instru-

mental do cálculo estatístico-matemático utilizado, ficou constatado 

que ao nível de confiança de 95% aceita-se a hipótese da regressão 

entre as duas variáveis .0 coeficiente de correlação encontrado é da 

ordem de 59%, isto é, o valor de "V°" influência em cerca de 59% 

do valor locativo. A função de regressão do valor do aluguel para 

o valor "V°" permite, a um nível de confiança de 80%, estabelecer 

valores de locação para cada trecho da Av. Rio Branco, em função 

do seu "V°". O seguinte quadro mostra os valores locativos encon-

trados para segmento da Av. Rio Branco: 

Quadro II 

v. de "v0" na 	ALUGUEL (2) 	 ALUGUEL 

Av. Rio Branco 	 8v. Rio Branco 	Intervalos (DE/A) 	vi. mais provk 

(Cr$ 1 .000) 	 crsjm°) 	 vei (cr$/m2) 

- Do início ao n.° 49 

esq. 	viar. 	Inhaóma 520 78,14 132,46 105-30 

- Do n.° 	50 ao 	52 - esq. 

Av. 	Pres. 	vargas 580 89.92 135,62 112,77 

- Do n.° 	53ao 115—esq. 

R. 	Ouvidor 780 127,67 155,79 141.73 

- Doo.° 11680151 - esq. 

R. Assembléia 900 145,44 178,68 162.56 

- Do n.° 152 ao 185 - esq. 

R. 	Almte 	Barroso 950 15219 182,05 172,12 

- Do n.° 186 ao 417— fim 

da 	Avenida 830 135.53 164,59 150,06 

S. CONCLUSÃO 

Com base nos dados amostrais obtidos pôde-se inferir que 

1) Os valores locativos de escritórios situados em áreas pró-
ximas à Av. Rio Branco têm o mesmo comportamento e va-

riam em função de localização do imóvel ao longo da Ave-

nida. 

(2) Os intervaios apresentados so ao nível de confiança de 80%. 
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2) O vaiar venal do imóvel "Vo" influência o seu valor de loca-
ção. Na época desta pesquisa - março/77 - a correlação 

..:entóhtada entre estas duas variáveis era de 59% Ë lícito 
admitir que outras variáveis conjunturais contribuam para a 
caracterização dos valores locativos de escritórios, tais co-
mo: idade, facilidades construtivas, conforto, situação no pré-

dio etc. 

Uma estimativa diretriz para avaliação de valores locativos de 
escritórios situados ao longo da Av. Rio Branco está dada pêlo Quadro 
II. Os resultados encontrados reportam-se a uma época e a um estado 
de incidência de variáveis que, com o tempo, deverão mudar. Çomo 
tal, eles têm validade efêmera devendo a metodologia ser testada 

periodicamente. 
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:ANO 1 

NOME DO JORSJAL: JORNAL DO BRASIL 	 DATA: 27-02-77 

CENTRO - Aluga-se excelente conj. de 2 salas c/ 50m' todas 
-- . taqueadas e forradas c/ papel de parede banh c/ box e peq. 

área ambas de frente. Ver à Av. Pres. Vargas, 446/907. Ed 
Delamare. Chaves c/porteiro Hélio Inf. 232-5824 e 252-7684 - 
CRECI1371. 

ÁREA: 50 rn2 	 - 

ALUGUEL: Cr$/m2: 90,00 S/TAXAS: 
. . 
	tr$:4.500,0O 

OBS: 

ALUGA-SE - Grupo 2 salas, frente 50  and. Pres. Vargas, c/ 2 
teIs 4 extensões, interfones, ar cond. gelad. móveis, completos, 
tapete e pintura nova. Base Cr$ 9.000,00. Tratar: 243-3817 e 
243-3819. 

ÁREA: 80 n12  
ALUGUEL: Cr$/m2:  112,50 S/TAXAS: 

Cr$: 9.000,00 
OBS: 

PRAÇA PIO X N.° 55 GR. 1201 - salão salão com 196m2, tapetado, 
refrigeração central, música ambiental, 2 banheiros e lavabo 
- Base Cr$ 40000,00. Tratar MAS IMOVEIS LTDA. Tel. ..... 

242-3173. CRECI J-329. 

ÁREA: 196m2  
ALUGUEL: Cr$/m2:  204,08 S/TAXAS: 

Cr$: 40.000,00 
OBS: 

CENTRO PREDIL - Aluga à Rua da Assembléia, 69, 12.0  an-
dar c/ 260 rn'. Ver no local. Tratar Rua Teofilo Otoni, 72- TeL 
233-1022. ABADI 6. 

ÁREA: 260 m2  
ALUGUEL: Cr$/m2;  211,54 S/TAXAS: 

Cr$: 55.000,00 
OBS: 
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ALUGO andar Av, Rio Branco, 134, com 237,50 m2, luxo, novo1  
;in'stalações modernas, ótimo acabamento, ar condicionado cen-

tral, esquadrias de alumínio, elevador de alfa velocidade, músi-
ca ambiente, água gelada, telefone interno Cr$ 40.000,00 lei.: 
232-5005. CRECI 7459. 

ÁREA: 237 m2  

ALUGUEL: Cr$/m2, 168,78 S/TAXAS: 
Cr$: 40.000,00 

OBS. 

EU SÃO BORJA. Av. Rio Branco, 277, aluga-se grupo com 3 
salas aprox. 70m2, grupo n.° 1204. Tratar R:OPOLJS lMOBl-
LIARIA LTDA. Av. Rio Branco, 277-809/10. Teis. 232-2896 - 
232-7726 - CRECI 2191. 

ÁREA: 70 m' 
ALUGUEL: Cr$/m2: 100,00 S/TAXAS: 

Cr$: 7.000,00 

NOME DO JORNAL: JORNAL DO BRASIL 	 DATA: 27-02-77 

ALUGA-SE - Excel. andar c/ 9 saias, 302 m2. Ver Av, Rio Bran-
co, 18 9.0  and. Chvs, port. Tr. APSA Tv. Ouvidor. 32 5 0 . 
reis. 242-6060 ou 242-9435. CRECI 253. Assoc. à ABADI. 

ÁREA: 302 m2  
ALUGUEL: Cr$/m2: 115,89 S/TAXAS: 

Cr$: 35.000,00 

Ay. RO BRANCÔ 134 - 14.0  ANDAR alugo andar, 220 m2, no-
vo, com ar condicionado Tratar 252-9476 ou 275-1527. 
ÁREA: 220 m2  

ALUGUEL: Cr$ / m2: 204,55 S/TAXAS: 
Cr$: 45.000,00 

OBS: 



ALUGAMOS - Excelente, conjunto de 8 salas interhgadas aca-
bamento, luxo no Edifício Av. Central, frente Av. Rio Branco, 

com 330 m2, ar i-efrigerado, tapetes, cortinas - Tratar Av. Rio 
Branco, 156 sala 2523. Tel.: 252-9240. 

ÁREA: 330 m' 

ALUGUEL: Cr$/m2: 248,42 S/TAXAS: 

Cr$: 80.000.00 

OBS: 

Aluga-se prédio R. Buenos Aires, 135 c/9 ands. área útil 1.200 

m2. Tel. 231-1012 Dr. Eliezer Santos. 

ÁREA: 1.200 rn2  

ALUGUEL: Cr$/m2: 108,33 S/TAXAS: 

Cr$ 130.000,00 

OBS.: 

CENTRO - Aluga-se conj. 3 salas, banh. kitch. R. Sta Luzia. 799 
conj. 603 junto Rio Branco, Chaves port Tratar R. Rosa Tel. 

275-4096. 

ÁREA: 80 m' 
ALUGUEL: Cr$/m2:  100,00 S/TAXAS: 

Cr$: 8.0000,00 

OBS.: 

CENTRO - UNIDADE, aluga 16.0  andar Av. Rio Branco, n.° 14 

c/120 m2. Chaves c/ porteiro. Tratar tel.: 221-6273. ABADI N.° 

7. 

ÁREA: ]20m2  
ALUGUEL: Cr$/m2: 150,00 S/TAXAS: 

Cr$: 18.000,00 

OBS.: 

CENTRO - ALUGA-SE - Andar corrido c/21 2m2, dividido em 9 

sls. pronto para ocupação. Ver; Av. Rio Branco, 18/6.0  andar. 

Chav. port. Tratar CONTRAL, Sete Setembro, 98/801. Tel.: 

221-9836. ABADI 20. 

ÁREA: 212 m2  
ALUGUEL: Cr$/m2:  117,92 S/TAXAS: 

Cr$: 25.000,00  



DEClMO SEGUNDO ANDAR com três frentes - Alugo ou vendo 
emdar corrido com 420m2  na Av. Rio Branco. 173, esquina 
d eNilo Peçanha. Tratar com JULIO BOGORICIN - Av. Rio Bran-
co, 156 - loja 18. TeIs.: 252-2989 e 224-0774, diariamente, de 
segundas a sábados. 

ÁREA: 420 m2  
ALUGUEL: Cr$1m2: 190,48 5/TAXAS 

Cr$: 80.000,00 
OBS.: 

ED. AV. CENTRAL - Av. Rio Branco - Salas - Alugo 3 juntas 
- lado da sombra atapetadas. papel parede lustres. Tratar 221-
1395 - 221-8058. CRECI 4468. 
ÁREA: 110m2  

ALUGUEL: Cr$/m2: 181,82 5/TAXAS 
Cr$: 20.000,00 

OBS.: 

KAiC CENTRO - Aluga o gN1613 c/ saleta, 2 sis. ban. kitch 
c/ 60 rn2, na Av. Rio Branco, 185. Chaves e tratar R. Carmo, 
27 92 232-1774 CREC! --72 ABADI 8. 

ÁREA: 60 m2  
ALUGUEL: Cr$/m2: 75,00 5/TAXAS: 

Cr$: 4.500,00 
OBS: 

ALUGA-SE andar com 130 m2  à Rua da Assembléia, 92. 2.0  
andar. Tratar pelo tel.: 222-9713 com D. GuI 

ÁREA: 130m2  
ALUGUEL: Cr$/m2: 153,85 s/TAXAS 

Cr$ 20.000M0 
085.: 

/1 
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.:ANEXO.II 

ESTUDO DO VALOR LOCATIVO DOS IMÓVEIS SITUADOS À 

AV. RIO RRANCO E ÁREAS CIRCUNVIZINHAS 

Existindo uma frequência sensível de ofertas de locações na Av. 
Rio Branco segregamos estas das demais e obtiveMos as duas amos-

tras conforme QUADRO 1 e QUADRO II. 

Valores Observados QUADRO 1 

Local Área Aluguel sem Aluguel 

(m2) Taxas - (Cl) (Cr$/m2) 

 Av. Rio Branco, 	14/16.° 120 18.000 150,00 

 Av. Rio 	Branco, 	18/6.0  212 25.000 117,92 

 Av. Rio Branco, 	1 8/9.° 302 .35.000 .• 	115,89 

 Av. Rio Branco, 	134 237 40.000 168,78 

 Av. Rio Branco, 	134/14.0  220 45.000 204,55 

6 Av. .Rio -Branco,-156/26.°  330 80.000 242,42 

:7 Av. Rio Branco, 	156 	. 110 20.000 181,82 

8.. Av. Rio Branco, 	173/12.° 420 80.000 190,48 

 Av. Rio Branco, 	185/16.0  60 4.500 75,00 

 Av. Rio Branco, 277 70 7.000 100,00 

= 10 	X 1 	= Cr$ 154,69 Si  = 52,30 

Local Área Aluguel sem Aluguel 

(m2) Taxas - (C4) (Cr$/rn2 ) 

1 	. Av. P. Vargas, 446/907 50 4.500. 90,00 

 Av. P. Vargas, 429/5?. . 80 9.000 112,50 

 Pça. Pio X, 55/12.0  196 .40.000 204,08 

 R. Buenos Aires, 135 	1.200 130.000 108,33 

 R. Assembléia, 92 130 20.000 153,85 

 R. Assembléia. 69/12.0  260 55.000 211,54 

 R. Sta. Luzia, 799/6.0  80 8.000 100,00 

ri2  = 7 	X2  = Cr$ 140,04 S2  = 50,46 

108 



Onde: 	n - o lamanho da amostra ou o número de observações 
da amostra; 

e S são as estatísticas M-dia e Desvio Padrão (raiz qua-
drada da Variância, com sinal positivo) da amostra, estima-
dores justos dos -parêmetros de seus "universos" que se ad-
mitem terem distribuição Normal. 

Para que se afirme que 	bers rnotratpertençam ao mesmo 
"universo", impõe qu5re$rocedam testes aos iuniversos" de cada 

amostra verificandc 	se pode aceitar a ocorrência de mesmo Des- 
vio Padrao (Variancia) e mesma Média. 
/7 

1/"TESTE DE IGUALDADE DE VARIÂNCIA 

/ 	
2 

Ho : 	 = 1 	 - 	-- 
2: 

2 	
- 

2 
s 

= 	 - 

em que Ho é a "hipótese nula" onde se assume a possibilidade 

de errarmos ao rejeitar esta hipótese, sendo ela/verdadeira1  € 

H1  é a hipótese alternativa, isto é, de se aceitar Ho sendo ela 
falsa. 	

/ Tem-se que ao nível de significância de 	= 1% (um por cen- 
to) para que se rejeite H. impor-se-é f->  F 	•(ny/— 1, n - n onde 
representa a distribuição de Snedecor com 52,302 n! 	1 graus de liberdade 

numerador e n, - 1 graus de liberdady/no denominador. 

- 
Da amos ra f = 	---- = ------- = 1,0743 

. - 
2 	

50,46 

- De tabelas 	'0,01(9,6) > 7,98 

Como f ( F a hipótese é aceita ao níeI da sigtificância de 1%, 
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isto é, a assertiva de que os Desvios Padrões são iguais tem ela pró-
pria, a probabilidade mínima de acerto de 99%. 

2. TESTE DE DIFERENÇA NULA ENTRE AS MÉDIAS 

Para testarmos a ïgualdade das médias, sugere-se como melhor 
procedimento que se teste a diferença entre elas. 

Hn: 	X1 —Á2 =0 

H1 : 	X 1 >X, 

Deparamo-nos com um caso típico em que a diferença das mé-
dias, admitindo possuirem "universos" a mesmas varincias embora 

desconhecidas (só conhecemos as estatísticas Si  e 52), terá uma Dis-

tribuição aproximadamente Normal, com Média nula e variância dada 

pelo estimacior justo, cuja fórmula é: - 

2 	 2 
(n 	1)5 + (n 	1)5 

2 	1 	1 	2 	2 1 + 1 
5 = ----------- 	------- (--- 

n + n 	2 	 -. n 	n 

Caso: O < X1  - X2  < L aceita-se E-lo 

X - 2 > L rejeita-se Ho ao nível de significância e3tabele- 

cido.(que elegemos ser d ei%).. 	 - 

L=t= . 

em que t é a abcissa da distribuição de "Student" com 

n+n2-2 = 159-1 

9.52,302 + 6.50,462 . 17 

10 
s = 	---- + --- 

7 - 
--- 

2 
 -- ---- = 25,41 

70 

L = 2,60 . 25,41 = 66,08 

ii  - X = 154,69 - 140,04 = 14,65 

Dado que Xi  - X2  < L, ateita-se a hipótese de- aueX1  e- X 

são amostras de mesmo "universo". 

Em outras palavras, não existe diferença significativa entre os 
valores locativos dos imóveis situados na Av. Rio Branco e os situa- 
duos em Ioradouros próximos a essa avenida: 
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ANEXO III 

ESTUDO DA REGRESSÃO E DA CORRELAÇÃO ENTRE O VALOR 
LOCATIVO DOS IMÓVEIS E O "Vo", DA AVENIDA RIO BRANCO 

:Ordenando as observações em um gráfico apresentado no corpo 
deste anexo, verificamos duas observações fortemente discrepantes: 
- as de números 6 e 15 do quadro abaixo: 

Valores de "Vo' da 	Valores observados de aluguéis nas 
- 0rdm 	Av. Rio Branco - x 	c:-asses correspondentes de "Vo" - Y 

cr$ 1 .O0O 	 C41.rn2) 

1 520 150,00 
2 520 117.92 
3 520 115,89 
4 580 90,00 
5 780 11250 
6 780 204,08 	(ELIMINADA) 
7 780 108,33 
8 900--- 153,85 
9 900 211.54 

10 900 168,78 
11 900 204,55 
12 950 242.42 
13 950 181,82 
14 950 190,48 
15 950 75.00 	(ELIMINAOA) 
ló 830 10000 
17 830 100,00 

Na amostra remanescente de 15 observações a função de regres-

são estudada é do tipo '? = A. B em que: 

é a estimativa do valor locativo; 

A e B são respectivamente, o parâmetro e o-  coeficiente da equa-
çâo de regressão; 

X é o valor de "Vo" - 1 O' na Av. Rio Branco. 

Para encontrarmos as estimativas de A e B, face ao modelo ex-
ponencial eleito, trabalhamos com a função linear, transformada d 
Y = A.B 

Ln Y.= Ln A + X. Ln B; onde Ln são os logarítmos naturais de 
Y; A e B, respectivamente. 

A inferência da função de regressão, para assegurar a não ten-
denciosidade das estimativas, foi desenvolvida pelo método de má-
xima verossimilhança dos mínimos quadrados. 



A função de regressão encontràda é: 

Ln Y 4,06253 = 0,001143 X; que também pode ser escrita: 

9 = 58,12144 . 1,00114 

O teste da variância para verificar a validade da reçressão e o 
grau de correlacionamento entre as variáveis consideradas ('Vo" a va-
lor locativo) é dada por: 

TESTE DE VARIÂNCIA 

fonte de 

Variação - 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Média dos 

Quadrados 
Fobs. 

Regressào 0, 	=11153.21 1 11153,21 
6,87 

Resíduo Q, 	21.104,73 13 162344 

TOTAL ....= 32.258.00 14 

Fobs. > FO,95(1,,13) = 4,68 

Pelo teste debiótese nula, rejeita-se a hipótese de não haver 

regressão ao nível de confiança de 95%. 

COEÉICIENTE DE CORRELAÇÃO 

O coeficiente de correlação, r = (Q1 , Qn )05 é 0,59, iso' , as 
variáveis consideradas têm um coeficiente de relacionamento igual 

a 59%. 

FAIXA DE CONFIANÇA 

Arbitramos um intervalo de confiança de 80%, isto é, assurnin-
do uma possibilidade de erro de 10% para além ou para aqõém de 
uma faixa de valores. Para tanto estabelecemos as fronteiras inferior 
(Li) e superior (L.) em cada ponto da função, dada pela expressão: 

j.=A.B'tcr.re J/' 1 + 	(Xi —X)2  

rI 	1 X2 —nX2  

onde: 
4= 1,35 é a abcissa da distribuição de Student, para 

= 0,10, com 13 graus de liberdade; 
n 	= 15 é o tamanho da amostra; 
te 	= 40,29 é o desvio padrão do resíduo; 

X 	= é o "Vo" no ponto considerado. 
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Então,  

L, = 58,12144 	1;00114xi 	54,3915 

..] /0,0667 ... +• 	(Xi - 787,32lY 
------------ 

F .••.:.i. - . . 	391293,3 

ou 	 . 

A 	 0,0667 + (Xi - 787,33)2  
Yi -  - 5439 	7- 

391293,33 

Elementos de Cálculo 

E x = 11810 E X2  = 9689700 E lnY = 4,43460547; 

E X.lnY = 59052,01995 

O quadro e o gráfico a seguir fornecem os valores da regressão 
encontrada entre as variáveis: valor de locação e "Vo". 

V. . 	 Li;. Y. 

520 105,3027,16 - /- 	.78,14 132,46 105,30 
580 . 	1 12,77T22,85 89,92 135,62 1 12,77v 
780 14I,73Rr14,06 127,67 155,79 141,73 
900 .1ó2,SóTl7112 145,44 	........ 79,68 162,56, 

172,1219,93 	- 950  152,19 19,05 172,12 
830 1500614,53 135,53 164,59 150,06. 
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"MAU E BOM APROVEITAMENTO D'E TERRENOS" 

Eng.° José Carlos Peliegrino 

INTRODUÇÃO 

.1 - Frequentemente, em livros de economia e de avaliações, 
deparar-se com frases como: «Um  imóvel vale pela ren-

da que pode gerar" ôu "Um bem vale pelo que produz". 

Nas avaliações de imóveis benfeitoriados, pelo método 
da renda, é praxe enfatizar qõé o terreno e a constru-

çâo constituem um «só todo, formando um conjunto in-
separável; posteriormente, mesmo que o valor do lote 

seja separado do da construçãà, ainda se afirma que a 

renda' obtida é própria do' conjunto. 

Por outro lado, um terreno nu tem possibilidades de 

produzir alguma renda, 'diretamente;  todavia, a rentabi-
lidade será, tanto maior• quanto' melhor for o aproveita-
mento desse lote. 

2 - Por ocasião' do III Curso de Avaliação de Imóveis, orga-
'nizado pela SOTAVE - Sociedade de Tasadores de Ve-

nezuela e ministrado em Caracas, o professor argentino, 

Eng.° Mano Chandias, fêz recordar as três categorias 
de renda diferencial, fornecendo exemplos bastante da- 

ros: a de qualidade, a de situação e a de intensidade. 

1 . 2. 1 - Renda diferencial de qualidade 

Está relacionada com a adequação entre a fi-

nalidade real e a tèórica mais conveniente ao 

imóvel Assim, admitindo a hipótese de que 

um projeto tivesse a:área  de construção má-

xima permitida pelas posturas municipais, se 
a finalidade do prédio projetado não fosse 

condizente com as características do local, em- 

bora enquadrada na Lei de Zoneamento, a ren- 
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da résultante seria fatalmente prejudicada. 
Como exemplo, considere-se o caso de dois 
lotes com características similares, localizados 
um em zona de incorporação de apartamen-
tos residenciais e o outro em zona de escritó-
rios comerciais. Imagine-se, então, que os edi-
fícios projetados para ambos os lotes tives-
sem as suas finalidades invertidas. É óbvio 
que os resultados seriam desastrosos, em ter-
mos de rentabilidade. Claro está, também, que 
seria difícil alguém concretizar tais projetos. 
No entanto, admita-se agora que os dois lo-
tes estivessem situados numa zona mista, on-
de existissem edifícios de escritórios comer-
ciais e de apartamentos residenciais e na qual 
sepermitisse ainda a construção de lojas co-
merciais e de garagens. Então o exemplo dei-
xaria d eser absurdo, passando a ser um ca-
so típico de projeto pendente de decisão que, 
por sua vez, deveria ser precedida de cuida-
dosos estudos, em faEe das várias possibilida-
des de obtenção de renda dentro das diversas 
hipóteses. Trata-se, pois, da adequação do 
projeto ao uso mais consentâneo para a re-
gião. Ademais; ainda que se respeitasse a me-
lhor utilização para a zona, o projeto poderia 
conter deficiências, delas resultando  perdas 
de áreas rentáveis, substituição de / algumas 
áreas por outras de menor renda, etc... É co-
mum verificar-se, nos dias que correm, a exis-
tência de projetos arquitetônicos extravagan-
tes, de concepçôes artísticas inusitadas, com 
reflexos na preferência da clientela e, por 
conseguinte, no valo re na renda do. imóvel. 

1 .2.2 - Renda diferencia' de situaçâo 

- 	É a resultante da situação do imóvel em lo- 
cais de maior atração para o comprador. 

1 .2 .3 - Renda diferencial de intensidade 

Apresentando-se também como renda dife-
rencial de quantidade, relaciona-se com o 
mior.aproveitamento quantitativo do terreno, 
por possibilitar maior área de construção. Sua 
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compreensão é mais simples, mas ainda re-
queranálise cuidadosa já que, neste caso, po-

de-se pecar por excesso. Uma área de loca-

çâo inferior ao limite estabelecido pelas pos-
furas municipais pode, embora não obrigato- 

riamente, implicar em perda de renda. De 

fato, ao se aumentar o gabarito de um edi-

fício, por exemplo, com o acréscimo de mais 
alguns pavimentos, ocorrem majorações no 

custo da construção, decorrentes da necessi-

dade de fundações ou estrutura mais refor-
çadas, de maiores problemas para o transpor-

te vertical de materiais, do aur1iento no nú-

mero de paradas dos elevadores, etc., inclusi-

ve, pode suceder a hipótese da elevação do 

custo ser maior do que o aumento da renda 
resultante da maior área construída, Mesmo 
a idéia de generalização de maior aproveita- 

- mento, conduzindo a uma oferta maior, pode 

dar como consequência u'a renda menor. 

1 .3 - Desta forma, o limite de capacidade de aproveitamento 

dos terrenos está na dependência direta de alguns fato-
res que se podem classificar, por sua natureza, em: fí-
sica, legislativa e econômica. 

.3. 1 - Fatores de natureza. física 

Decorrem da resistência que o solo deve ofe-
recer às cargas transmitidas pelos elementos 

estwturais do prédio; não obstante a técnica 

moderna 'para a execução de fundações e de 

tratamento do sub-solo possa contribuir para 

melhorar a sua resistência, o consequente 

acréscimo no custo influi na decisão a ser to-

mada para a melhor utilização do terreno•  

1 . 3 . 2 - Fatores de natureza legislativa 

São consideradas restrições legislativas as que 
1 dvm das especificações constantes dos có-
digos de obras, das posturas municipais ou de 
outro âmbito, das leis de zoneamento e das 
imposições de;  servidões de passagem. 

1 -3._3 - . Fatores de natureza econômica 

Compreendem os casos em que, para ac-rés- 
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ãimds na área construída, corresponderiam di-
minuições na renda. 

Como proceder então a uma avaliação de imó- 
vel, no qual a construção não corresponde 
ao melhor aproveitamento do terreno, se o 
mau aproveitamento conduz a uma diminuição 
.da renda e, consequentemente, também do 
valor do conjunto terreno mais benfeitorias? 
Uma das formas corretas para resolver o pro-
blema seria a de se aplicar à construção uma 
depreciação funcional, além da depreciação fí- 

- 	sica cabível no caso. Esta alternativa, no en- 
tanto, será examinada com detalhes na aula 
seguintes deste curso. 

1 .4 - Más há uma outra forma de resolver o problema, que 
se baseia no trabalho do Eng. Dante Guerrero, intitula-
do "Fórmula de Corrección por Aprovechamiento de los 
Térrenos", apresentado em Buenos Aires, em 1965, por 
oasiã6 dci VI Congresso Panamericano de Avaliações. 
Nesse  trabalho, o colega argentino focaliza o problema 
e sugere como solução a aplicação de um castigo con-

dizente com o •mu aproveitamento do terreno. 

2. FÓRMULA DE DANTE GUERRERO 

2.1 -. A fórmula do Eng. Dante Guerrero estabelece que a des-
valorização de um terreno construído resulta de dois fa-

tbrës . ponderáveis ou de dois princípios fundamentais: 

a) é diretamente proporcional à área edificável mas não 
utilizada; 

b) é diretamente proporcional à expectativa de vida do 
prédio, isto é, à sua vida remanescente provável. 

As expressões que devem ser empregadas são as seguintes: 

V =V xt 
T 	 T 	a 
cor 	b 

n—x 
c = 1 - (------. 
. a 	 E 	 n 
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onde 

v. 	= valor do terreno corrigido 

cor 

V 	= valor do- terreno nu. 

b 
C 	= coeficiente de correção pelo- aproveitamento 

E 	= área máxima edificável do edifício (rn2) 

E 	= áreá cànstruída real ôu existente do edifício 
(m') 

n 	= vida útil provável do edifício (ano) 
x 	= idade real do edifício na data da avaliação 

(anos) 

2.. 2 - Um simples e ligeiro exame da fórmula principal de-
monstra a existência de alguns casos particulares, a sa-
ber: 

2.2.1 	Área edificável igual à área edificad (real) 
No caso em que a área construída é igual à 
área edificável para o lote em questão, atin-
ge-se o seu aproveitamento máximo; portan-
to, a diferença de áreas é -nula, inexistindo 

-- 	correçõesa fazer: E' — E= O; donde: C. = 1. 
Neste caso; não se castiga o terreno. 

2 . 2. 2 - Vidal útil provável do edifício igual à sua ida-
de real 

Quando a avaliação se realiza em data que 
coincide com o fim da vida útil provável do 
prédio, significando a inexistência de vida re-

manescente para o merno, então: -n— x- = O; 

donde C. -= 1 : 

Ainda aqui o terreno não sofre castigo algum 
porque a construção deve ser demolida. 

2.2.3 - Prédio novo - 

No caso de construções novas, x = O; então; 

E—E 
. 	. 	 . 	C 	= 1 

a E 



demonstrando que o castigo a ser aplicado-) 
ao terreno está na dependência direta e ex-

- dusivá da diférênçà entre a área edificada 
da construção e a sua área - máxima edificá-
vel, -Quanto maior essa -diferença, maior se-
rá o castigo -representado pelo coeficiente C.. 

- Øbviamente,--nos casos de terrenos nus, sem nenhuma 
edificação, a fórmula é inaplicável. 

2.3( L* 	 óprio autor, a aplicação da fór- 

-- 	mula-deve ser feita.com  certa reserva, tão somente pa- 

ra os centros urbanos de alta -densidade de edificações, 
- nos quais- t importante a obtenção do máximo aprovei- 

- 	- -- 	-tàmento, este- limitado apenas pelas restrições munici- 
pais. Cumpre esclarecer que nos edifícíios de destina-

ção mista, encontrados principalmente nas zonas comer-

- ciãis, onde os paientostérreos sãb aproveitados para 
- lojas - (cuja -rehtabilidade unitária potencial é muito maior 

do que para os demais pavimentos), as áreas a serem 

- admitidas-para o emprego da fórmula deverão ser pre- 

- 	1 ---- 	viamente homogeneizadas. -- 	- - - 

- Para-simplificar; o autor admite a possibilidade de subs- 
- 	- 	-- tituiçâô - da-  relação--entre áreas pela relação entre o nú- -

-mero -de - pavimentos possíveis ou existentes. Contudo, 
-desaconselha-sé tal procSimento, porque há inúmeros 
casos em que -os pavimentos podem ter áreas diferen- 

-[ - - 

	

	- tes entre si. A simplificação só seria válida no caso de 

- edifícios com pavimentos-tipo, de áreas ábsolutamente 
iguais entre si. 

3.-FÓRMULA OPCIONAL--- 	- 	-- - 

Em fins de 1968 sem haver tomado conhecimento do 
trabalho e da fórmula do Eng. Dante Guerrero, o autor 

- 	do presente apresentou, numa das Assembléias Gerais 
- 	- 	- - Odinárias do Instituto Brailéiro de Avaliações e Peri- 

- 	- - 	ciasdé Engenharia - IBAPE e da Divisão de Avaliações 
e Perícias do Instituto de Engenharia, um trabalho com 

- 	- 	as mesmas características e conclusões oferecidas pelo 
- 	-:- - - - 	coléa argentino-. Nauela ápàrtunidade, o Eng.° Hélio 

de Caires deu a conhecer a existência da fórmula do 
Eng. Dahte Guerrero, ficando ressalvada e respeitada a 

sua--prior-idade; porém, Tregistrando-se a coincidência e 
com-pÊovando-se a lógkà dos princípios utilizados. 
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Porém, a variante sugerida pelo autor do presente traba-
lho não levava em cõnsideração a idade do prédio, nem 
tamPOUco a sua vida útil. 	

;. -. 

3.2 4 — Para maior facilidade de, comparação,. a alternativa .po 
de ser expressa com a mesma simbologia utilizada pelo 
Eng ° Dante Guerrero 

- E 

C 	1, 
- - - 

a 	 E 

Esta expréssãd foi debatida em vária s reúniões do IBA-
PE e da Divisão de Avaliãções e Pérídi'as do Instituto 

de Engenharia 'tendo sido finalmente aprovada e re- 
comendada para .ublicaçâo. .• 	 - 

Atualmente, deixa-se ao critério do avaliador o emprego 
de uma f ou outra fórmula ,desde que a sua opção seja 

"devidamôr'ittitfstifiãda Registre-se; contudo, a existên-

cia de uma certa incongruência em alguns casos de apli-

cação da fórmJlcd'En. 'Daiite Gu&rero, que será me-
lhor visualizada e esclarecida no exemplo prático. 

4. - EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

4.1 	Considere-se um prédio localizado no perírnetro urbano 
central da cidade de São Paulo, em zona "73" da nova 

Lei do Zoneamento, para a qual as posturas municipais 
admitem a ocupação máxima de 80% da área do lote 

e um 'aproveitarhéntõ. máximo de 3,5 vezes essa mes-

ma área. Admita-se que o terreno vale Cr$ 6.600,00/ 
d' 	possui ~as dimensôeá de 15 x 40 m, com 
área de 600m2, e que o prédio possua 'lojas térreas com 

. área, construída - de 500rn2 e dois pavimentos superio-
res para escritórios,! com 450 m2-. cada um, totalizando 
900 m2. Sabe-se também' que a,:capaciçade de renda 
local "loja/escritório" é d e5:1; em outras palavras, o 
aluguel unitário para , lojas, na zona, vale cinco vezes 
mais do que o aluguel únitário para áscrifórios. 

Homogeneizando:' as óeas».existenfes e edificáveis, ter-
se-ia: 

1.2.1 



ÁREA 	 ÁREA 
EDIFICÂVEL . 	EXISTENTE 

Laias térreas 	 480 m2 	 500 ri' 

Escritórios superiores . 	 .620 m' 	 900 m2  

Homogeneização em área 	 . 
teórica de iojas 	

- 	 = 
804 m2 	 680 m2  

Aplicando-se a expressão recomendada.  pelo autor do 

presente trabalho, tem-se: 

E — E 

C = 1 ._ (-2__-_--) 	ou 
a 	 E 

Õ04— 680 
C 	= 1 - (----.--- . 	) . ou 

a 	 804 

1-0,542 	. .ou 
a 

C = 0,8458 
a 

Na avaliação, sabendo-se qôe o valor básico unitário 
é,de Cr$ 6.600,00/m' e que o valor do terreno é da-
do por: 

vV= q.S . ou 

= Cr$6.600,00/rn' x 600 n12. 	ou 

V 	= Cr$ .3.960:000,00 

aplicase ao terreno o castigo decorrente de seu mau 

aproveitamento e representadó pelo fator retro deter- 

minado (C 	0,8458). 	. 	. 
a 

Então, o valor final ou corrigido do terreno é dado por: 

V 	=.V.C: 	ou 
T 	 t 	a 

cor 
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V T. .=. Cr$3.960.000,00 x 0,8458 	ou 

cor 

VT 	Cr$ 3.349.368,00 

cor 

ou ,de forma arredondada: 

V 	= Cr$ 3.350.000,00 

cór, 

Para fins •de comparação desse resultado com a fórmula 
do Eng. Dante Guerrero, admite-se que à; vida útil pro-
vável do edifício seja de 40 anos e que a avaliação es-
teja sendo procedida numa época em que o edifício 
tem 20 anos de idade cronológica e 10 anos de idade 
aparente. 

Empregando a fórmula de Dante Guerrero: 

E — E 
n—x 

C 	= 1 — (—.------- . --.----.) ou 
a 	 E 	. 	.n. 

804-680 .40-20. 
C = 1 — (------ x (--------) ou 

a 	 804 	 40 

C =1-0,0771. ou 
a  

C = 0,9229 
a 

Põrtanto: 

V 	 Cr$ 3.960 .000,00 X: 0,9229 	ou 

cor 

= 	Cr$. 3.654.684,00 

cor 

ou , arredondadamente: 

V 	- 	= Cr$ 3.960.000,00 -xO,8844 - 	ou 

cor 

Como se vê, -o reultado obtido através da aplicação da 
fórmula do Eng. Dante Guerrero- é quase 10% superior 
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àqõele alcançadb com í expessão recomendada pelo 
autor do presente trabalho. 

Considere-se agora que, ao invés de se admitir a idade 
cronológica de 20 anos, fosse assümida apenas a idade 
aparente de 10 anos; então: 

C = 1-0,1156 
a 

C = 0,8844 	e 
a 

= Cr$ 3:960.000,00 x 0,8844 	ou 
T 
cor 

. . 	V 	= 3.502.224,00 
T 
cor 

ou, de forma arredondada: 

= dr$ 3.500.000,00 
T 
cor 

- Como se observa, a fórmula do Eng. Dante Guerrero 
revela urna certa incongruência: no caso de dois prédios 
dtaméite iguis, um bm conservado e o outro mais 
desgastado, ou seja; um com a idade aparente igual à 
sua idade cronológica e o outro com a idade aparente 
iguaí à metade de sua idade cronológica (em virtude de 
boas, reformas ede conservações períódicas nele exe-
cutadas, resulta cUè o valor do terreno é maior para 
o edifício de maior desgaste, o que não parece lógico. 
Daí o fato do autor do presente trabalho recomendar 
a adoção de sua expesão, strn maior wnsideração para 
coM a 'ida ÔtiI; cronológica ou aparente do prédio. 

4.2 - Caso de bom aproveitamento 

Há casds, prindpalménte depois doadvento da nova Lei 
do Zoneamento desta Capital, em que o terreno deve 
ser valorizado e não desvalorizado, em decorrência do 

fato da benfeitoria existente se apresentar com área 
construída +nixito suprior à máxima permitida pela Lei. 

Como exemplo, admita-se o mesmo terreno e a mesma 
zona do exemplo anterior, com a diferença de que o 

1; 	• prédibtonstruídb nésse .lote  possui um pavimento tér- 

reo de lOjas ocupando todo ,o:ter?end1  ou seja, com 600 
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e que os pavimentos superiores, em número de 
6, possuam 500 m2  cada um, perfazendo 3.000 m2  de 
área construída para escritórios. 

Homogeneizando, tem-se: 

ÁREA EDIFICÁVEL ÁREA EXISTENTE 

Lojas térreas 	 480 m2 	 600 m2  
Escritórios superiores. 	 1.620 m2 	3.000 m2  
Homogeneização em área 

	

te6rica de lojas 	 1.620 	 3.000 

	

480 + ------ 	600,-j- ---à-- = 

804m' 	 1.200m2  

Aplicando-se a expressão recomendada pelo autor des-
te trabalho, porém adaptada ao caso de bom aprovei-
tamento de terrenos, tem-se: 

E - 

c = 
a 	 E 

Substuindo-se e calculando-se 

1.200 - 804 
C 	= 	1 + (--- 1200------)ou 

C = 1 +0,33 ou a 

C = 1,33 
a 

Então: . 	 .. 	. 

V 	= 
T 	

Cr$ 3.960.000,00x 1,33 	ou 

	

cor 	 . . 

V 	= Cr$ 5278680.00 

cor 

ou, arredondadamente 	. . 	. . 

VT  . - Cr$ 5.280.000,00 

cor 	. 
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5. APLICAÇÃO E LIMITAÇÕES 

5.1 - O autor concorda com o brilhante colega argentino, Eng. 

Dante Guerrero, no que tange à recomendação de que 
a aplicação da fórmula deva ser feita com certa reserva 

e tão somente para os centros urbanos densamente cons- 
trijídos, para os quais9fic4entfle m5ximo-apt9yeita-

mento é de ra 

3sjT red '  fórmula deve:restrinQirse aos se-

.tores de intenso comércio e aos de zonas de incorpora- 

-f 	ç6es (edifícios. de apartamentos e/ou de escritórios), den- 

.samentEpovoadas. - 	- 

\ 	 , para as várias zo- 

as-d-a--eapitál de São Paulo, designadas pela Lei de 

Zoneamento, a fórmula em foco seria aplicável: 

a) em alguns setõres ccmeçciais das zonas 7-3' (de 
uso predominantemente residencial, de densidade 

demográfica média), dependendo do estudo indivi-
dual dcáds caso, sempre na dependência do bom 

senso- do avaliador 

em todas as zonas "Z-4" (de uso misto e densidade 

demográfica média-alta) • e "Z-5" (de uso misto e 

densidade demcgráfica alta); 

em alguns coredores e zonas especiais, na depen-

dência do estudo de cada caso. 

Em contra partida, não se admite o emprego da fórmula, 

nas seguintes hipóteses: 	-. 

- para imóveis localizados em zonas '7-1' (de uso es-

tritramente residencial, de densidade demográfica 
baixa) e "Z-2" (de uso predominantemente residen-

cial, de -densidade demográfica baixa); 

-- para imóveis situados nas zonas '7-6" {uso predomi-
nantemente industrial) e '7-7' (uso estritamente in-

d(jstriàl). 

5.2 - Por outro lado, desde que corretamente utilizada (segun-
do as recomendaçõesconstantes do item anterior), a fór-
mula deve ser empregada da maneira -mais ampla possí-

vel, du seja, quer nós arbitramentos de aluguéis, quer 

nas avaliações em geral. 
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6. RECOMENDAÇÕES FINAIS 

6.1 - Recomenda-se que, nos casos de arbitramentos de alu-
guéis e nas avaliaçôes em geral, seja aplicada a fórmula 
para cálculo do mau ou do bom aproveitamento dos ter-
renos, na forma preconizada pelo autor do presente tra-
balho. A fórmula do Eng. Dante Guerrero também pode 
e deve ser empregada, nas hipóteses em que não ocorrer 
a incongruência apontada no capítulo 4. Num ou noutro 
caso, deve o avaliador justificar fundamentadamente a 
opção preferida. 

6.2 - A utilização da fórmula deve ater-se exclusivamente às 
hipóteses para as quais é recomendada, respeitando-se as 
limitàções constantes do item 5. 1 do presente trabalho 
e fundamentando-se os casos especiais, os quais devem 
ser convenientemente estudados. 
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AVALIAÇÃO DE TERRENOS SUPER-APROVEITADOS 

Eng. Ernesto Whitaker Carneiro 

Eng. Joaquim da Rocha Medeiros Jr. 

Colocação do Problema 

O prcblema de super e subaprove m to ocorre em alguns 
casos quando o avalíador.,é-vl51ga o açifestar-se obre terrenos 

dotados de construçõlstt dá ou quando avalia imóv\comple-
tos, pelo denpr4ado método do cuslo de reedição, onde o\valor 
procurado rdultYda somatória das do terreno e da construçó e, 
eventualmeÀt da vantagem da coisa feita, ou quando procur/ ava-
liar aIuau4jsbeIo-M4todnc4a Penrla-._ 

Nesses casos, ten9s-iaoo terreno avaliado porparaçã
/ros transacionados bu oferecidos 	data próxima, cujas

ob  
fras 

estão relacionadas com o aproveitamento máximo permitido pèlas 
posturas, nem sempre o resultado literal dos cálculos corresponde ao 
justo valor. 	 / 

2. 	Terrenos super-aproveitados 

 - De acordo com L.C. Berrini, em seu livro AVALIAÇÕES 
DE IMÓVEIS (Ed. Salesianas, 1949) 

"A causa primordial do valor dos terrenos é a sua capaci-

dade de produzir renda pelo seu aproveitamento apro-

priado, pois eles não têm valor intrínseco, por si mesmo". 

Com o desenvolvimento das grandes metrópoles, rarefazendo-se 
as áreas centrais, mais procuradas pela sua proximidade  aos locais de 
trabalho e comércio e outras amenidades, surgiu a figura dos prédios 
de grande estrutura, constituídos em condomínios por planos h&i-

zontais, com os quais pode ser obtido um aproveitamento multipli-

cado, ou intensivo do terreno. t público e notório que, nessas áreas 

centrais, com prédios de grande estrutura, cs terrenos têm valor uni-
tário muito •maior que os demais, destinados a construções de menor 
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porte. A razão dessa maior valia é, exatamente, a sua superior capa-
cidade de produzir renda, mencionada por Berrini. 

Em São Paulo, a caracterização •dos terrenos nessa categoria foi, 
a princípio, regulada praticamente apenas em função da proximidade 
à zona central, por serem bastante permissivas as posturas vigentes. 

Com o grande surto de desenvolvimento tomado pela cidade, 
no intuito, certamente, de evitar e/ou não agravar problemas decor-
rentes das grandes concentrações, a legislação foi se tornando paula-
tinamente mais rigorosa. Criaram-se, em primeiro lugar, algumas zo-
nas de uso exclusivamente residencial (artigo 40 do Código de Obras 
Arthur Saboya). Impuseram-se, a seguir, coeficientes de aproveita-
mento em função da superfície do terreno (Lei n.° 5.261/57), via de 
regra muito restritivos considerando-se as posturas prirn itivas. Surgiu, 
finalmenté, a Lei de Zoneamento, sensivelmente mais rigorosa, não 
só quanto às áreas máximas construídas, como, também, no que tange 

às taxas de ocupação do solo e aos diferentes tipos de usos admiti-

dos. 

Com o aumento progressivo das restrições de aproveitamento, 
criou-se uma situação especial para os terrenos dotados de edificações 
licenciadas sob a égide das posturas anteriores. Nesses casos, é evi-
dente que os terrenos beneficiados têm maior valor que outros cir-
cunvizinhos, não contando com esse privilégio e onde, porisso, o 
aproveitamento em termos de área construída é menor. Um exemplo 
típico é o caso, mais ou menos recente, da Avenida Paulista na 

Capital de São Paulo onde, a prefeitura, ao proceder às desapro-

priações •para seu alargamento, tendo concedido o benfício especial 

de aproveitamento "6 vezes", quando iá vigorava a limitação "4 ve-
zes" àqueles que doassem a faixa necessária às obras, permitiu que 

surgisse um certo número de lotes supervalorizados em relação aos 

demais da mesma via pública, e que, como tal, foram consideradps 

por todos os avaliadores que trabalharam nos processos judiciais da 

via em questão. 

2.2 - Face ao exposto, devendo ser admitida como inquestio-

nável a existência de uma sobrevalia nos terrenos dotados de prédios 
com área edificada superior à permitida pelas posturas, resta estabe-

lecer as formas e modos de apropriá-la nas diversas condições em 

que se apresentar. 

O problema não é único, nem novo. Não é único por ser similar, 

embora em sentido contrário, à questão do sub-aproveitamento eco-
nômico dos lotes, motivo de consideração há largo têmpo, pelo me 
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nos desde 1963, nos cálculos de aluguéis perante os tribunais de 

São Paulo (1, e 2), de Tese em Congresso lntrnacional datando de 

1965 (3) e de trabalho publicado em 1969 por órgão de classe (4). 

Não é novo, porque foi levantado pelo primeiro autor do pre-

sente estudo em 1966 num processo judicial de certa repercussão, 

que pode servir de guia para encaminhamento da forma de apropriar 
a sobrevalia advinda do super-aproveitamento. Trata-se da Ação Ex-

propriatória movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo contra 

Nelson Mendes Caldeira e outros, objetivando um prédio localizado 

à Praça da República n.° 154, no perímetro central da cidade e desti-
nado ao Departamento de Urbanismo da referida Prefeitura. 

A questão, nesse caso, apresentava as seguintes condicionais: 

1.0) - O prédio em pauta, com 20 anos, aprovado sob a 

égide do antigo Código. Arthur Saboya,-de 1931, levanta-
do em uni terreno com 597,60 m2, possuia una ára 
construída total de 6.536,73 •m2, sendo 581,39 m2  no 
térreo (entrada e lojas) e o restante 5.955,34 m2  nos an-
dares altos (escritórios). 

2.?) - Na época, em 1966, vigoravam novas posturas 

(lei n.° 5.281/57) que restringiam a construção a 6 vezes 
a área do terreno, ou seja, um total de: 

597,60 x 6 = 3.585,60 m2  

A comparação entre as áreas construídas demonstrava que a 
existente (5.955, 34 m2) era superior à permitida (3.585,60 m2) 
em mais de 80%. Esse percentual, porém, não representava, na rea-

lidade, a sobrevalia procurada, porque decorria de uma comparação 

simples entre áreas totais construídas e, na realidade, nem todas as 
do prédio tinham o mesmo valor. 

É fato notório que, em locais onde há movimento comercial, as 
partes térreas dos prédios, abrigando lojas, pelo seu contato direto 

com o público (freguesia em potencial), têm maior cotação unitária 

que as dos andares altos. Nos cálculos avaliatórios, especialmente 

nos de aluguéis, essa diferença de valor unitário entre partes térreas 

e andares altos é considerada através de "pesos" adequados. No caso 

em exame foram admitidos, como era válido para o local na ocasião, 

os pesos "4" para as partes térreas e "'1" para as altas. 

Assim, as áreas ponderadas do prédio existente e do prédio 
possível, neste último considerando a área do térreo igual à do pri-
meiro, resultavam: 
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A - Existente 

Térreo 581,39 x 	"4" 	.......... = 2.325,56 rn2  
Superiores 5.955,34 x "1" 	...... = 5.955,34 rn2  

ÁREA TOTAL PONDERADA ..... = 8.280,90 m2  

8 - Possível 

Térreo 581,39 x "4" ..........= 2.325,56 m2  
Superiores (3585, 60 - 581,39) 
x "1" ......................= 3.004,21 •rn2  

ÁREA PONDERADA TOTAL .....= 5.329,77 m2  

A relação entre as duas áreas ponderadas era o super-aproveita-
mento teórico de: 

8.280,90 m2  
5 	= 	 = 1,56 ou mais 56% 

5.329,77 m2  

Esse percentual de super-aproveitamento foi dito teórico, por-
que sendo ele decorrente da existência física do prédio e sendo esta 
limitada à vida útil do mesmo, é evidente que o indigitado super-
aproveitamento só seria cabível integralmente se o prédio fosse no-
vo. Tratando-se de uma edificação com já 20 anos de idade, a sua 
expectativa de vida era certamente menor que se fosse nova, caben-
do, portanto, um deságio. 

Esse deságio, como poderia parecer, não deve ser simplesmente 
proporcional à re!ação entre a expectativa de vida restante e a vida 
útil, porque, por maior que seja a idade de um prédio, desde que 
o mesmo tenha área construída superior à permitida, teoricamente 
ele tem sempre uma sobrevalia econômica, que pode ser aproveitada 
através de reformas, ainda que de vulto e onerosas. Um exemplo 
típico disso está ocorrendo em São Paulo, presentemente, com o co-
nhecido Edifício Martineili que, embora antigo, obsoleto e com situa-
ção dominial tumultuada, foi desapropriado pela própria Prefeitura 

para ser reformado e reaproveitado. 

Para o caso em exame, do Edifício Mendes Caldeira, o partido 
tomado foi o de considerar um valor residual de 20%, admitfr que 
a vida útil total do prédio fosse de 60 anos e imaginar que o deságio 
ocorresse linearmente (linha reta). A%sim, a sobrevalia teórica de 56% 
correspondentes -ao prédio novo, aplicando as condicionais supra, foi 
reduzida para uma sobrevalia afetiva de: 

0,8 x (60 - 20) 
5 = 56% x 0,20 + 	 = 56% x 0,73 = 41% 

	

e 	 60 
v 
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Nas condições expostas, no caso examinado, o valor literal do 
terreno, obtido pelo métcdo comparativo  com dados de mercado 
contemporâneos à data da avaliação (que implicitamente referiam-se 

às restrições de aproveitamento das posturas da época), foi multipli-
cado por 1,41. Vale esclarecer que o resultado da avaliação total do 

imóvel cbtido com esse valor retificado coincidiu, praticamente, com 

avaliações feitas pelo método comparativo direto (por área construí-
da) e pelo método da renda (aluguel capitalizado). 

2.3 -- Nas condições atuais, conquanto as posturas (Lei de Zo-
neamento) tenham introduzido novos fatores importantes que podem 

afetar os resultados (taxa de ocupação do terreno, recuos laterais obri-

gàtórios e recuos de fundos), a solução no caso supra citado pode ser 
adotada como princípio, acrescentando-se as correções advindas dos 
mencionados novos fatores. 

Na • maior parte dos casos, essas alterações restringem-se a com-
putar nos cálculos das áreas térreas a taxa de ocupação permitida 

que, via de regra, conduz a superfícies menores que as dos prédios 

existentes, uma vez que antes da Lei de Zoneartiento não havia pra-

ticamente limitação para as mesmas. Os recuos laterais, que via de 
regra não eram exigidos, a rigor só devem ser considerados nos 
casos de terrenos muito estreitos, onde, eventualmente, podem até 

impedir o erguimento em altura do prédio. 

A título ilustratit'o serão apresentados a seguir cákulos relativos 
ao edifício da Praça da República (São Paulo) antes examinado, po-

rém considerando o problema sob o prisma das posturas atualmente 
em vigor. De acordo com estas, estando o imóvel em perímetro clas-

sificado como "Z. 5" (de aproveitamento intensivo), o coeficiente de 
aproveitamento é de 3,5 vezes, para uma taxa de ocupação 0,8; ou 
de 4 vezes, •para uma taxa de ocupação 0,533,. 

Assim, o prédio "pcssível" poderia ter alternativamente as se-
guintes características numéricas, em termos de áreas: 

1.0 Hipótese (coeficiente 3,5 - taxa 0,8) 

Térreo 0,8 x 581,39 .............. = 	465,11 m2  
Superiores 581,39 x 3,5 - 0.8 x 581,39 = 1.5 9,82 m2  

Soma .......................... = 	2.084,93 m2  

2.0  Hipótese (coeficiente 4 	taxa 0,533) 

Térreo 0,533 x 581,39 ............ = 	309,88 m2  
Superiores 581;39 x 4 - 0,533 x 581,39 = 2.015,68 m2  

Soma 	......................... = 2.325,56 m2  
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Com esses dados e os mesmos pesos de antes, as áreas ponde-
radas do prédio "possível" em cada uma das situações seria: 

1.° Hipótese 

Térreo 465,11 	x 	"4" 	............. = 	1 .860,44 m2  

Superiores 	1 .569,82 x "1" 	......... = 	1.569,82 m2  

ÁREA PONDERADA TOTAL ......... = 	3.430,26 m2  

2.° Hipótese 

Térreo 309,88 x 	"4" 	.............. = 	1.239,52 m2  

Superiores 2.015,68 x 	"1" 	.......... = 	2.015,68 m2  

ÁREA PONDERADA TOTAL ......... = 	3.255,20 m2  

Considerando o resultado da 1.0  Hipótese, que é aquela que 
daria o aproveitamento econômico máximo, o super-aproveitamento 
teórico resulta: 

s 	= .?9-_'T2- = 2,414 vezes, ou mais 141,40% 
3.430,26 m2  

Corrigindo no tocante à idade, vem afinal, a sobrevalia efetiva de: 

0,8 x (60 - 20) 
S 	= 141,40 x 0,20 +. ----------= 103,20% 

v 

	

	 60 
e 

NOTA: A sensível elevação dos "super-aproveitamentos" 
apurados em 1966 (56%) e presentemente deve-
se a •um proporcional aumento das restrições das 
posturas, tanto no tocante ao coeficiente de apro-
veitamento (reduzido de 6 vezes para 3,5 vezes), 
como a introdução do conceito de taxa de ocupa-
ção (que antes não eistia e hoje está fixada em 
80%). 

NOTA: As fontes de referência anteriores em trabalhos versando so-
bre o mesmo assunto, ou correlatos, foram as seguintes 

1 - Laudo de avaliação do eng.° Joaqum da Rocha Medeiros Jr. 

em Outubro de 1963, nos autos da Ação Renovatória João Ma-
noel Monteiro x Associação Barão de Souza Queiroz de Prote-

ção à Infância, perante o .Juizo da 3.0  Vara Cível da Capital. 

2 - Laudos de avaliação dos engenheiros Ernesto Whitaker Carneiro 
(perito do Réu) e Joaquim da Rocha Medeiros Junior (Desem- 
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patador) de Janeiro de 1965, nos autos da Açâo Renovatória 
Gervásio Cavalheiro & Cia. Ltda. x Milton Leberi Saies perante 
o Juizo da 10.0  Vara Cível da Capital. 

3 - Tese do eng.' Dante Guerrero, no 1 Congresso Panamericano de 
Avaliações e Perícias, realizado em Buenos Aires no ano de 
1965. 

4 - Trabalho sobre ,'Mau Aproveitamento de Terrenos, Influência, 
Valor Locativo do Imóvel" do eng.° José Carlos Pelegrino, pu-
blicado pela revista "Engenharia" n.° 307, de Janeiro de 1969. 

5 - Palestra sobre "Arbitramento de Aluguéis" do eng.° José Carlos 
Pelegrino no Curso de Introdução à Engenharia de Avaliações, 
promovido peo IBAPE e I. E. em Maio/Junho de 1972. 
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MÉTODO DO CUSTO: O TERCEJRO COMPONENTE 

Eng. Joaquim •da Rocha Medeiros Jr. 

Eng. José Carlos Pellegrino 

INTRODUÇÃO 

.1 - Durante vários anos:, em nosso país, alguns avaliadores 
costumavam adicionar uma terceira parcela, quando do emprego do 

método do custo de reprodução, à soma dos valores de terreho e de 
construção, como u'a compensação do que denominavam "vantagem 

da coisa feita". Contudo, vários colegas e principalmente magistrados 

não a aceilavõm, em virtude da ausência de maiores esclarecimentos 
sobre seu conceito e real significado. 

.2 - Em 1967, os engenheiros de avaliações Ernesto Whitaker 
Carneiro e Joaquim da Rocha Medeiros Jr. publicaram um artigo a 
respeito, aclarando alguns pontos duvidosos e apresentando uma ta-
bela com percentuais que deveriam ser adicionados à sóma dos valo-

res de terreno e de construção de acordo com a destinação e a ida-
de desta úitima. 

1 .3 - No entanto, um número considerável de profissionais, 
embora concordando ccm a tal adição, rejeitava o emprego do que 
chamavam de ".percentua:s aleatórios" para determinar a terceira par-
cela. 

Entre outro: t rabaiios apresentados sobre o assunto, meecé 

citação especial aquele escrito pelos engenheiros de avaliações Al-

berto Alvõs da Motta Neto e Rapliael de Camargo Simões, que introL 

duziram u'a nova denominação para esse terceiro.componente:  "fator 
de comercialização". 

1 .4 - Embora o tema ainda seja polêmico, a verdade é que 

hoje existe um entendimento muito claro sobre a necessidade de sua 

indusão, quandb da utilização dd método do custo de reprodução, 

como fito de se chegar a um resultado final correto 

1 .5 - Diversos critérios têm sido propostos para o seu cálculo, 
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nenhum, porém, absoluto ou aceito de forma cabal Assim, o pre-
sente estudo objetiva focaizar o problema sob um aspecto diferente 

e oferece novas alternativas para a sua solução. 

2. O CONCEITO DO TERCEIRO COMPONENTE 

2.1 - Por muito tempo, o conceito do terceiro componente foi 
confundido com as expressões "valor em marcha" (going concern 
value) e "vantagem da coisa feita" e consideradas como tendo o mes-
mo significado. É então importante que se estabeleçam as diferenças 

entre: 

- Valor de Mercado; 
- Vantagem da Coisa Feita; 
- Valor em Marcha (Going Concern Value); 
- Fator de Comercialização. 

2.2 - Valor de Mercado 

Seu melhor conceito consta à página 131 do "Appraisal Termi-
nology and Handbook" (Manual e Terminologia de Avaliação - AIREA 

- 5•0 Edição): 

9 . Como definido pelos tribunais, é o mais alto preço eslima-
do que uma propriedade alcançaria se co!ocada à venda no mercado, 
permitindo-se um tempo razoável para o encontro de um comprador 
que negociasse com cønbecimento de todos os fins para os quais 

o imóvel está adaptado e pode ser utilizado. 

Freqüentemente é referido como o preço pelo qual um ven-

dedor negociaria um imóvel com um comprador, ambos desejosos de 

transacionar, mas nenhum estando sujeito a pressões anormais. 

É à preço previsto se concedido um tempo razoável para se 
achar um comprador e se ambos, vendedor e comprador, estivessem 

bem i.nformados". 

Em 1952, em Santiago, Chile, o trabalho "Depreciação Física 
dos Edifícios" foi apresentado pelo engenheiro de avaliações brasi-
leiro, João Ruy Canteiro, mencionando os seguintes componentes de 

uma propriedade: 

custo primário = (preço do material) + (preço da mão-de- 

obra); 
custo intrínseco da obra = (custo primário) + (despesas 

obra); 
custo de reprodução = (custo da obra) + (despesas indire- 

tas); 
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d) valor venal do imóvel = (custo de reprodução) + (despesas 
de venda) + (lucro do empreendedor). 

Por outro lado, o custo de reprodução de um imóvel é igual 
ao custo de reprodução da construção acrescido do valor do terreno, 
sendo óbvio, neste caso, que às benfeitorias devem ser aplicados 
fatores de correção relativos a depreciação física e funcional. 

2. 3 - Vantagem da Coisa Feita 

C. o acréscimo de valor que tem um determinado imóvel pela 
sua vantagem de estar construído e pronto para ser habitado, em 
reação a outro temelhante, mas ainda por construir. 

Em 1967, Carneiro e Medeiros Jr. (vide 1.2) afirmaram: 

"Quem, em sã consciência, podendo escoher entre dois imóveis 
exatamente iguais e contíguos, um pronto para ser usado e outro 
cuja construção devesse ser feita, optaria pelo segundo. A óbvia 
preferência pelo primeiro decorre do fato de estar ele pronto, em 
condições de uso (ou renda) imediato, ou seja, pela existência da van-
tagem da coisa feita". 

No mesmo estudo, aqueles colegas explicaram a posição de um 
investidor que, recebendo um empréstimo de um bnco, decidira 
aplicar o dinheiro na construção de um edifício de escritórios destina-
do a renda: 

"Durante o período da construção esse empreendedor tem em-
patadas, sem produzir rendas, custando-lhe juros, as parcelas relativas 
ao terreno e à construção, juros esses que ao final da obra lhe são 
somados ao principal da dívida. Assim, o custo real do imóvel é 
conslituído, além das parcelas do terreno e da construção, pela dcs 
juros durante a execução desta. Juros esses que são,, exatamente,  a 
procurada "vantagem da coisa feita". 

E estendendo a análise: 

a "vantagem da coisa feita" deve ser calculada como uma 

percentagem da soma do "capital-terreno" com o "capital-constru-

ção", correspondente aos luros  da imobilização destas parcelas, du-
rante a duração da obra". 

Várias críticas foram feitas sobre tal conceito; a maioria delas 

reclamava que nenhum lucro era previsto para o investidor (vanta-

gem da coisa feita - valor do terreno + valor da construção + ju-
ros); consequentemente, esse critério apresentaria um resultado final 
menor do que o valor de mercado da propriedade. 
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2. 4 - Valor em Marcha oi,, 'Going Concem Value" 

De acordo com o mesmo "Manual e Terminologia de Âvaliação" 

(vide 2.2), páginas 92/93; é 

"1 . O v#or existente numa propriedade em operação com-.•  

provada ,considerada como u'a empresa de negócio estabelecido, a 

mas do que o de uma propriedade completa e pronta para ser ope-

rada, mas sem negócio. 

Tem origem na eficiência da fábrica, no "knw-how" da 

administração e na sufidência do capital. 

É um excesso de valor sobre o custo que emerge como 

consequência de um mecanismo de produção operando um conlunto 

bem montado e completo; é o valor de um "layout" eficiente e de 

um sistema de controle operacional que resulta na mais deselável 

sincronização de comercialização, de produção ou de distribuição de 

atividades da empresa e inclui dientela, Sinômino: valor em uso". 

Particularmente no que concerne a organizações industriais, o 

valor em 'marcha seria a diferença entre duas fábricas gêmeas: uma 

produzindo renda normal por estar em pleno funcionamesto e outra 

não tão avançada. 	- 

De acordo com essas definições, o valor em marcha poderia 

ser'confundido com o conceito de fundo de comércio. Outros autores 

apresentaram quase as mesmas explicações sobre esse valor, como 
por exernplos •mestres americanos em avaliações Anson Marston e 

Thomas Agg. Contudo, merece citação e definição encontrada no li-
vro "Engineering Valuation and Depredation" (Marston, Winfrey and 

Hempstead, McGraw-Hill Book Company, inc.): 

"Valor em marcha é aquele elemento de valor possuído por uma 

empresa operante que se encontra em uma situação lucrativa, com-
parada a uma outra empresa não tão bem desenvolvida e operante". 

Como se pode observar, o valor em marcha é intangível, relati-

vo, de posse real de uma empresa, sempre em relação a outra em-
presa não tão bem desenvolvida. Não tem nada que ver com bens 

imóveis. 

Portanto, não pode ser confundido com o terceiro componente 
que deve ser adicionado aos valores do terreno e da construção, 

q'iandodo emprego do método do custo de reprodução. 

2.5 - Fator de Comercialização 

Pode- ser definido como o fator (ou coeficiente) que expressa o 

valor da "vantagem da coisa feita'.- - 
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Também, como o número resultante da relação enire o valor de 
mercado de uma dada propriedade e seu custo de reprodução: 

Valor de Mercado 
F. C. = ------------- 

Custo de Reprodução 

ou, ainda, o fator que é multiplicado pelo custo de reprodução de 
uni imóv& para se obter o seu valor de mercado: 

Valor de Mercado = (Custo de Reprodução) x F.C. 

E;te fator tem sido largamente empregado por algumas insti-

tuições financeiras oficiais, no Brasil, em suas avaliações, sendo a sua 

determinação fe;ta com certa precisão, através da análise de vendas 

ou de ofertas nas imediações da propriedade avalianda. Nos centros 
urbanos onde o poder aquisitivo e a densidade populacional são 
&evados, este fator é geralmente maior do que a unidade, corres-

pondendo a um mercado imobiliário forte e ativo. Neste caso, se a 

construção expressa o melhor e mais eficiente uso, o fator de comer-

cialização pode variar de 1,3 a 1,5 (sob condições normais). Ao 

contrário, em regiões com características geo-econômicas permanente 
ou temporariamente desfavoráveis, o fator de comercialização pode 

ser igual ou menor do que um, mesmo num caso de boa adequacida-

de, traduzindo a inexsência de mercado imobiliário ou a presença 
de uma crise. 

Há casos de grande oscilação deste fator, dependendo das va-
riáveis que afetam os lucros e as perdas na comercialização imobiliá-

ria. Como exemplos, podem ser mencionadas as grandes obras públi-
cas que influenciam as condições econômicas de uma vasta região, 

as boas colheitas nos municípios agrícolas, a proximidade de locais 
ou estabelecimentos nocivos e indesejáveis, etc.. Camargo Simões e 
Motta 'Neto (vide 1 .3) narraram um fenômeno muito interessante: 

uma instituição financeira oficial brasileira, alguns anos atrás, mandou 

avaliar uma propriedade numa cidade do interior; o fator de comer- 
cialização era então maior do que um. Quatro anos mais tarde, nova 

avaliação foi feita e o fator encontrado foi menor do que a unidade. 
Procurando conhecer a causa dessa queda constatou-se que um e-
prosáiio localizado nas proximidades havia sido fechado, tendo os 

pacientes e suas famílias se transferido para diversas casas vizinhas 
da propriedade avaliando. 

Enti e as diferentes condições. que influenciam a determinação 
do fator de comercialização, as seguintes podem ser mencionadas: 

a) as características geo-econômicas da região onde está situa- 
do o imóvel avaliando (município, cidade, bairro, etc,); 	 • 
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as condições gerais de retração ou euforia de negócios, com 

queda ou aumento de liquidez, respectivamente; 

os índices de oferta e procura de imóveis do mesmo padrão 

que o avaliando; 

a adequação do empreendimento na região do imóvel ava-

liando (equilíbrio econômico do empreendimento, arquitetura com-
patível com as características da zona, funcionabilidade e justeza es-

trutural); 

a localização do imóvel em lote, quadra, bairro e cidade 

adequados à sua construção; 	 - 

as condições de obsolescência que afetam a utilidade ou a 

desejabilidade do imóvel no local; 

O índice de desejabilidade do bairro, que pode ser expres-

so por: 

direção de crescimento da cidade; 

- leis de zoneamento e restrições de caráter construtivo; 

- sistema viário e suficiência de transporte; 

- tendências de estabilidade econômica da população; 

- suficiência de serviços, melhoramentos, utilidades públicas e 

conveniências da população, tais como: fornecimento de água, ener-
gia elétrica, esgotos sanitários, telefone, coleta de lixo, correio, corpo 

de bombeiros, proteção policial, etc.; 

- características arquitetônicas da vizinhança e fatores sociais 

especiais, como a proximidade de aeroportos, estações ferroviárias e 

rodoviárias, presídios e cadeias, hospitais, sanatórios, etc.; 

- •ràsença e adequação de centros cívicos; esportivo, sociais 

e comerciais; 

a influência da idade e do estado geral de conservação do 

imóvel. 

3. CRITÉRIOS E CÁLCULO 

3.1 - Os engenheiros Carneiro e Medeiros Jr. estabeleceram 

percentagens para o cálculo da "vantagem da coisa feita", de acor-

do com o tipo e a idade da construção, tendo elaborado a seguinte 

tabela: 
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VANTAGEM DA COISA FEITA 

Tipoda 

Construç ao 
Nova 

DOO 	a 

lO anos 

DelO 	a 

20 anos 

DE2O 	a 

30 anos 

Grande estrutura 25% 25%-21% 25%-13% 

Pequena 	estrutura 	e 

residencial de luxo 15% 15%-12,5% 12'5%-7,8% 7,8%-0% 

Industrial 	e 	residem 

cial médio 10% 10%— 84% 84%-5,2% 5,2%-0% 

Residencial modesto e 

proletárias 5% 5%— 4,2% 4'2%-2,6% 2'6%-0% 

Nota: os fatores de redução pela idade não se aplicam a zonas co-
merciais &taniente valorizadas. 

3.2 - Durante o l Congresso Brasileiro de Engenharia de Ava-
liações, em maio de 1974, Motta Neto e Camargo Simões propuse-
ram que a vantagem da coisa feita fosse determinada pela aplicação 
do fator de comercialização. Sugeriram eles dois critérios: o práti-
co e o aproximado. 

A) A determinação prática do fator de comercialização de uma 
propriedade teria o seguinte roteiro: 

a) apuração do valor do terreno, de conformidade com os 
métodos e critérios da moderna técnica avaliatória, preferivelmente 
-pela aplicação do método comparativo direto;  

b determinação do custo de reprodução das benfeitorias, le-
vando-se em conta seu tipo, área, custo unitário de reprodução, idade 
e coeficientes de depreciação física e de bsoletismo;  

c) cálculo do fator de comercialização, dividindo-se o valor de 
venda ou oferta pelo custo de reprodução de imóvel (valores de ter-
reno e de conzJrução, como calculados em "a" e 

Para a correta e precisa determinação do fator de comercializa-
ção há algumas diretrizes que devem ser observadas 

- obtenção do maior número de elementos possíveis, próximos 
e semelhantes ao local e ao imóvel avaliando;  

- cuidadosa análise de lodos os elementos pesquisados, elimi-
nando-se os discrepantes e aqueles referentes a transações que não 
representam o livre mercado imobiliário (tais como hipotecas, por 
exemplo); 
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estabelecimento da média, da média saneada e da moda dos 

elementos pesquisados; 

Apesar da exatidão dos resultados obtidcs com este procedimen-

to, a prática revela que o mesmo requer um trabalho muito grande, 

tornando-o anti-econômico para a maioria dos avaliadores. Por outrã 

ladá, 'não é sem•re que o critério pode ser aplicado co,n sucesso; 

algumas vezes - e pode ocorrer com freqüência - o avaliador se de-

para com grandes dificuldades para encontrar dados comparévéis; 

também, não raro os elementos são insuficientes ou não confiáveis. 

Assim, como se ôbserva, esse critério tem uma aplicação muito di-

mitada, além de envolver muito trabalho. 

- B) O critério aproximado para determinar  o fato rde comer-

cialização se baseia na generalização dos elementos médios alcyla-

dos para as principais cidades ou regiões. Algumas Fnstituiçóes finan-

ceiras oficiais permitem que os avaliadores apliquem as seguintes per-

entagens: 

Tipá da 	
Nova
até 1 	

Até 5 Até 10 Até 15 

construção 	 ano 	
anos 	anos 

	

1 . 	Estruturas grandes ou peque- 
nas - apartamentos residen-
ciais - tipos de luxo ou mé- 
dio .................... 40% 30% 20% 10% 

2. Industrial e residenciais mo 
destas .................. 25% 	15% 	0% 	5% 

3: Comercial em zonas valoriza- 
das ..................... 40% 	30% 	20% 	10% 

-Outro banco oficial, por exemplo, admite para apartamentos e 

residências, fatores de comercialização de 1,4 a 1,6. Não •obstante, 

novamente se. está trabalhando com números que podem expressar 

situações reais para um dado momento e/ou lugar; mas que não po-

dem ser indiscriminadamente assumidos para outras regiões e/ou 

por muito tempo. E aqui reside o grande risco: a tendência de al-

guns avaliadores de se apegarem a estas tabelas é muito conve-

niente porque na realidade, elas exigem uni esforço mínimõ. 

	

- 	Teoricamerite, o fator de comercialização poderia representar uma 

boa solução para a determinação da vantagem da coisa feita. Cotu 
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do, as falhas e omissões apontadas limitam a sua aplicabilidade, 

exigem grande cautela e são responsáveis pela falta de maior em-
prego na prática. 

3.3 - Desta forma, outro critério foi desenvolvido e se cons-

titui no primeiro do presente estudo. Parte ele do princípíio de que 

valor de mercado de um imóvel é composto dos seguintes èle-
mentos: 

- o valor do terreno; 

- o custo de reprodução das benfeitorias; 

- as despesas financeiras; 	 - - 

- o lucro do empreendedor; 

- as despesas de comercialização. 

Deve-se esclarecer que, geralmente, o método do custo de t-

produção considera todos os custos indiretos, exceto os juros e 2a 

correção monetária dos capitais aplicados, exigindo que seu cálduÍ& 
seja feito a parte. 

3 . 3. 1 - Despesas Financeiras 

Faz-se necessária uma explicação preliminar sobre o que será 
considerado capital neste trabalho: num empreendimento imobiliá'o 

investimento normal é inicial é a cõmpra do terrenó: O dinhéiro 
gasto na sua aquisição é chamado "capital-terreno". 

O mesmo ocorre com as sucessivas quantias -pagas durante a 
fase de construção, para executar o projeto. Quando todos os me-

lhoramentos e edificações estão concluídos, a •soma das :imporiân- 
cias aplicadas é chamada "capital-benfeitorias". 	- 

Tanto o "capital-terreno" como "capital-benfeitoria?' são one-

rados pelos juros normais e pela correção monetária, dàsde as épd 

cas de suaá aplicações até que o projetó estejacompletamènte - pronu 

to para venda ou renda, quando o dinheiro começàría sr fecLipé- 
rado ou a receita a ser produzida. 	. 	. 

A teoria matemática deste mecanismo é muito bem !xPliad 
pelo Eng. Dante Guerrero, renomado avaliador argentino ("Curso 

Avançado de Engenharia de Avafiações", São Paulo, Brasil, 1975), por 
meio do seguinté-  gráfico:. 	... . .... 
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O investimento inicial ocorre quando o terreno é adquirido e 
seu valor é assinalado no eixo das ordenadas. Esse investimento, 
multiplicado po rum certo tempo e pela taxa de juros, expressa a 
importância dos juros acumulados no período. 

Admitindo que nenhuma venda seria iniciada até que o projeto 
tivesse sido totalmente executado, os juros acumulados seriam re-
presentados pela área do retângulo cuja base é o tempo total t e cuja 
altura é o "capital-terreno" O, multiplicado pela taxa r. 

É importante esclarecer que, devido ao processo inflacionário 
que se faz presente num grande número de países, a taxa r dev ser 

assumida como igual a 

= i 	c 	onde 

= taxa a ser aplicada aos capitais investidos; 
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= taxa de juros normal em vigor no mercado financeiro 
e à época da avaliação; 

c 	= taxa de correção monetária válida à época da avaliação, 
preferivelmente assumida a partir de índices oficiais. 

Assim, sendo 	 - 	- 	 - 	- 

C 	= custo financeiro total da propriedade avalianda; 
Ctt 	= custo financeiro total do "capital-terreno"; 
Cre 	= custo financeiro total do 'capital-benfeitorias";  
Ct 	= "capita l4erreno"; 
C' = "capital-benfeitorias"; 

= taxa de capitalização de luros (r = i + c); 
= tempo necessário à execução do projeto completo;  

Os custos financeiros relacionados apenas ao "capital-terreno" se- 
ria dados por: 

Crt = Ct . r 	t 

No que concerne aos melhoramentos e às benfeijorias, a curva 
quer representa os investimentos correspondentes não é uma linha 
reta, mas argo similar a um longo "S", com baixos custos no início 
e mais altos próximos do fim. 

Contudo, é sempre possível acomodar o orçamento, elaboran-
dose um programa de tal sorte que a curva em forma de longo 
"S" tenderia a uma linha reta e fosse assim considerada nos cál-
culos. Em outras palavras, embora os custos reais não sigam as leis 
da linha reta, os pagamentos poderiam ser programados de acordo 

Então, se num instante x da obra assume-se um tempo Ax 
limitado, o seu custo financeiro seria: 

áC fc 

	

= C .r.Ax 	e 
c 

x = t 

	

C = 	 C 	 ou 
fc 	 fc f x=O 

fC fc 
= r . C . x .

x=O 	
c 

daí resultando: 

c = 	 - t 

	

fc 	2 
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A soma dos custos financeiros deambos os capitais (terreno e benfeito-
rias) forneceriam as despesas financeiras totais da propriedade ava-

liada: 

C 	C.r.t+-f--.C.t 	ou 

Cf 	t(C+5) 

'Claro está que os custos financeiros dependem muito das taxas, 

tanto da de iuros  normais (fornecidas por instituições oficiais ou 
particulares ou a média de ambas) como da de correção 'monetária (a 
partir de índices oficiais), bem como do tempo de construção. O tem-
po é muito importante e deve ser assumido de conformidade com 
os períodos normais previstos para execução da obra, levando-se 
em conta a inexistência de problemas de caixa. 

casos de edifícios de condomínio, o custo financeiro pode 
ser diminuído ou até eliminado, dependendo do processo de vendas-
Se estas forem iniciadas no início ou durante a obra, as importâncias 
pagas pelos compradores aliviariam o custo financeiro como se de-
monstra no gráfico de Operação Imobiliária na página seguinte. 

Resumindo, na determinação das despesas financeiras recomen-
da-se o seguinte roteiro: 

estimar o tempo necessário para reproduzir a propriedade 
avalianda; alguns casos exigem a organização de um cronograma 

físico-financeiro; 

aplicar a taxa de capitaliação de luros (r = i + c) a ambos 
os capitais, como segue: 

- ao "capital-terreno" durante o -período total da obra; 

- ao "capital-benfeitoriais" durante metade do mesmo perío- 

do; 

através da aplicação da fórmula: 

c 
Cf  = r.t (C+—j--) 

como iá explicado; 
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OPERAÇÃO. IMOBILIÁRIA 

.1 

Tflhi flT! 	um 
T 

c) calcular o valor presente das despesas financeiras totais da 
propriedade avalianda, para a mesma taxa r, a fim de se obter as 
despesas financeiras finais que correspondem a uma parte do pro-
curado terceiro componente; o valor presente é dado por: 

C 

cf, 	

f 	

JL±JLn 
n 
 L = -- 

[ r(,
onde: 

n n 

= valor presente das despesas financeiras totais da propriedade 
avalianda;  
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Cx = despesas financeiraà totais da propriedade avalianda; 
n = tempo ou período necessário à reprodução das benfeitorias 

e melhoramentos; 

= taxa de capitalização de juros e de correção monetáriaS  

3.3.2 - lucro do Empreendedor 

O investidor que compra um terreno, introduz melhoramentos 

e constrói edificações deseja ter um lucro, remunerando assim o seu 

trabalho e compensando os riscos envolvidos neste tipo de negócio, 

em relação às vendas futuras de todo o projeto ou das unidades que 
compõe. O lucro pode variar de acordo com as mesmas condições 

que influenciam o fator de comercialização, relacionadas no item 2.5 

do presente trabalho. 

O lucro é geralmente expresso em percentagens e varia de país 

a país, dependendo dos riscos, daestabilidade econômica e do tem-

po necessário para a completa operação imobiliária. 

No Brasil, os percentuais de lucro atuais variam de 15 a 25%, 
de conformidade com o tipo e a natureza do imóvel; na Argentina, 

devido à inflação, elas estão em torno de 30% e na Venezuela, con-. 

soante informações da Eng. Josefina Navarro de Col.menares ("Ava-
liações do Sistema Nacional de Habitação"), a percentagem de lucro 

é de 15%. Para determinar corretamente o percentual de lucro para 

uma determinada região, à data da avaliação, é necessário efetuar 

uma pequisa, através da coleta de elementos junto a investidores, 
promotores e empresas que operam neste campo específico. 

3 . 3. 3 - Despesas de Comercialização 

As despesas de promoção de vendas devem ser estabelecidas 

tendo em vista as percentagens usuais ou as comissões pagàs a agen-
tes e corretores de imóveis, bem como os custos de publicidade em 

jornais, emissoras de rádio e televisão e outros veículos. 

Geralmente, nos países da América Latina, as despesas de co-

mercialização podem variar de 2% até 5% do preço de venda do 
imóvel. Ccntudo, há casos de percentagens mais elevadas, como por 

exemplo para edifícios em condomínio, devido aos custos mais altos 

de promoção e administração. 

3:4 - Um segundo critério foi também desenvolvido e se cons-
titui em outra alternativa do presente estudo. Seu princípio básico 

admite que o terceiro componente corresponde ao total capitalizado 

referente aos aluguéis acumulados da propriedade avaliarida, durante 

período teórico mínimo previsto para a sua reprodução, decluzidos 
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os iuros  sobre os capitais aplicadõs dentro do mesmo período. 0se- 
guinte roteiro é recomendado para aplitá-lo corretamente: 	- - 

estimar o tempo necessário para reproduzir .a construção e 
outros melhoramentos da propriedade avalianda; 

calcular a renda bruta representada pela receita acumulada 
prevista para a propriedade avalianda, durante o período estimado, 
de acordo com as rendas unitárias retiradas de elementos de uma 
pesquisa especialmente feita para tal fim;  

estabelecer a taxa de renda iíquida para os aluguéis de 
imóveis similares e a taxa básica para o dihheiro aplicado, vigentes 
no mercado financeiro á data da avaliação; 

calcular separadamente, para o "capital-terreno" e para o 
"capital-benfeitorias", as importâncias de iuros que devem ser sub-
traídas da renda bruta capitalizada, considerando a totalidade do 
.péríodo para o terreno e admitindo aplicações uniformes ao longo 
desse mesmo período para as benfeitorias;  

determinar os aluguéis acumulados capitalizados pela sua 
multiplicação pelo coeficiente de capitalização ou resolvendo a se-
guinte equação: 

M 
-

(V + V  + T) - c 	onde: 

MA = 	aluguéis acumulados  capitalizados previstos para a proprie- 

dade avalianda, durante o período de construção estimado;  
V 	= 	valor do terreno; 

t 

V 	= 	valor das benfeitorias; 
c 

T = o terceiro componente, que é igual a: 
c 

T = M - J 	onde: 
c 	A 

J 	= soma dos juros sobre os capitais terreno e construção; 
c 	= 	coeficiente de capitalização retirado de tabelas de matemática 
r 

financeira; 

assim:  

M A = (V t 
	c 	A 
+ V  + M - J) - c r 

	
e 

  

M A =(V 
t 
 +V o — J).c r +(M 

 A 
.c 

 r ) 
	e 
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<.M 
A 
 .(1- c 

r 
 J = (V 

t 
 -4- V c — J) 	C. 	 . e 

c 
t 	c 

M - 
A 	 (1—c' 

r 

f) 	subtrair a soma dos juros sobre os capitais terreno e benfei- 
torias da rnda bruta capitalizada, como calculada na alínea "e". 
obtendo-se o procurado terceiro componente: 

L .M— J 
A 	 - 

.4. 	EXEMPLO PRÁTICO 'DE. APLICAÇÃO 

.4.1 	- .t solicitada 	a 	avaliação 	de um armazém industrial 	de 
seis anos de idade, cuja construção é do tipo médio industrial "le-2", 
limite 	superior 	(classificação 	do 	Eng.° João 	Ruy 	Canteiro), 	muito 
bem localizado numa zona adequada da cidade de São Paulo. 

Terrenç e benfeitorias (incluindo todos os melhoramentos) fà- 
ram avaliados em: 

Vt 	= 	valor 	do 	terreno 	(Ct) 	.............. Cr$ 	1.860.000,00 

V. 	= 	valor das 	benfeitorias. (C0) 	.......... 'Cr$ 15.600.000,00 

Sabe-se que um armazém similar levaria 	24 	meses 	para ser 
cdnstrúídá. 

4.2 - Vantagem da Coisa Feita 

Da tabela apresentada no item 3.1 (linha "Industrial" e coluna 
"De O a 10 anos") retira-se o percentual interpolado de9,04%. Por- 
tanto, a vantagem da coisa feita e .o yalor ,do imóvel seriam: 

Valor 	do 	Terreno 	..................... . 	C4. 	1 .860.000,0Ó 

Valor 	das 	Benfeitorias 	.................. Çr$ 15.600.000,00 

.. 	. 	. . Cr$ 17.460.000,00 

Vantagem da Coisa Feita (9,04%) 	.......... Cr$ 	1.578.000,00 

Valor do 	Armazém 	..................... Cr$ 19.038.400,00 
que é um resultado muito baixo! 

4.3 - Fator de Comercializaçáo 

Em virtude da ausência de elementos para se aplicar .o critério 
prMico de sua deterMinação; foi utilizada a- tabela que se encontra 
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no item 3.2 (linha "Industrial" e colunas "Até: 5 ànos" 	"ÃtélO 
anos", por interpolação). O fator de comercialização corresponde a 
14% e é igual a 1,14. 

Portanto: 

Valor do Terreno 	 Cr$ 1.860.000,00 

Valor das Benfeitorias 
	

Cr$ 15.600.000,00 

Cr$ 17.460.000,00 

Fator de Comercialização .... . ........... 	 x 	1,14 

Valor do Armazém .....................Cr$ 19.904.400,00 
&nda urná figura muito baixal 

4.4 — Terceiro Componente — Critério 1 

Para o cálculo das despesas financeiras, a taxa a serr aplicada 
é a soma das seguintes taxas: 

-_ taxa normal de juros .(i) = 6% ao ano ................0,06 
- correção monetária (c) = 24% ao ano ................ 0,24 

- taxa final (r) ...................................... 	0,30 

0,30 
ou ---- = 0,025 por mês. 

12 

Assim: 

C = 0,025 x 24 (Cr$ 1.860.000,00 x 	
Cr$15.600.000,00 

ou 

C = Cr$ 5.796.000,00 

E o valor presente: 

Cr$ 5.796.000,00 	0 + 0,025)24 - 1 	] 
ou= -----------x 1 ---------------- cf 	 24 	 0,025 (1 + 0,025 L )24 

j 

= Cr$ 4.319.289,00 

Como o lucro do empreendedor foi fixado em 15% e as des-
pesas de comercialização em 3%, o valor final do armazém será de: 

Valor do Terreno (Vt) ...................Cr$ 	1 .860.000,00 
Valor das Benfeitorias (Vt) ................Cr$ 15.600.. 000,00 
Despesas Financeiras 	...................Cr$. 4.319.289,00 

Sub-Total .............................Cr$ 21.779.289,00 

153 



Lucro. do Empreendedor(15%) . 	Cr$ 3.266.893,00 

Sõb-total 	............................... Cr$ 25.046.182,00 

Despesas de Comercialização (3%) 	......... Cr$ 751.385,00 

Valo 	rdo 	Armazém 	..................... Cr$ 25.797.567,00 

muito próximo dos valores obtidos pelo emprego do método com-
parativo direto e do método da renda, respectivamente: 

Método Comparativo ................. Cr$ 25.800.000,00 

Método da Renda 	................... Cr$ 26.000.000,00 

4.5 - Terceiro Componente - Critério II. 

Elementos de uma pesquisa específica, coletados na circunvizi-
nhança, revelam que o justo .e atual aluguel do armazém avaliando 
seria de Cr$ 300.000,00. Portanto, os aluguéis acumulados (renda 

bruta) seriam de: 

Cr$ 300.000,00/mês x 24 = Cr$ 7.200.000,00 

As taxas támbém foram estabelecidas como seguem: 

taxa de renda líquida para aluguéis de armazém = 12% ao ano 

ou 1% ao mês; 

- taxa básica para aplicações em dinheiro = 6% ao ano ou 0,5% 
ao mês; 

O cálculo dos juros vem em seguida, de acordo com o roteiro 
relacionado no item 3.4 deste trabalho: 

Juros sobre o "capital-terreno": 

= Cr$ 1.860.000,00 (1,1788 - 1) . . . Cr$ 	332.568,00 

b) Juros sobre o "capital-benfeitorias": 

Cr$ 15.600.000,00 
j.(-------------x 25,431) - 

c 	 24 

- Cr$ 15. 600. OÕÕ,00 . 	......... 	Cr$ 	930.150,00 

Soma (J) 	.......................... Cr$ . 1.262.718,00 
a renda acumulada capitalizada é dada por: 

. 	Cr$ 7.200.000,00 x 1,3693 = Cr$ 9.858.960,00 

E finalmente, o terceiro componente é: 

T = Cr$ 8.858.960,00 - Cr$ 1.262.718,00 ou 
c 
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T 	Cr$ 8.596.242,00 
c 

Portanto, o valor final do armazém seria dado por: 

Valor 	do 	Terreno 	....................... Cr$ 1 .860.000,00 
Valor 	das 	Benfeitorias 	................... Cr$ 15.600.000,00 
Terceiro 	Componente 	................... Cr$ 8.596.240,00 

Valor do Armazém 	..................... Cr$ 26.056.242,00 
muito próximo dos resultados obtidos através da utilização do Crité 
rio 1 e dos métodos comparativo e da renda. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5. 1 - É óbvio que o cálculo do terceiro componente, no método 
do custo de reprodução, não pode ser feito e considerado de forma 
indiscriminada, nem incluído em todos os casos de avaliações. Algu-
mas vezes, a soma dos valores do terreno e das benfeitorias superam 
o real e atual valor de mercado da propriedade;  por exemplo, quan-
do a construção e os melhoramentos são obsoletos, implicando em 
custos de demolição muito elevados, influindo de forma negativa 
no valor do terreno. 

5.2 - O avaliador deve utilizar seu melhor tirocínio, sua expe-
riência e principalmente o bom senso, a fim de decidir se os critérios 
sugeridos para a determinação do terceiro componente podem ser 
aplicados ou não na avaliação específica a ser feita. 

5.3 - Recomenda.se  também, sempre que possível e desde que 
hajam elementos disponíveis, que o resultado final dado pelo mé-
todo do custo de reprodução seja obtido pelo emprego de ambos 
os critérios expostos no presente trabalho, para a determinação do 
terceiro componente. 

BIBLIOGRAFIA 

1 - 	"Eng,neering valuation" .- Anson Marston and Thomas Agg - Mc Graw Hill 

Book Company, Inc., 1936. 

"critérios de cálculo Facilitam Avaliações Urbanas" - Eng.°  Ernesto Whitaker 
Carneiro e Eng.°  Joaquim da Rocha Medeiros Jr. - "Engenharia" - revista 

n.° 290. agosto de 1967. 

"Normas para Avaliações" - Caixa Econômica do Estado de São Paulo, Departa-

mento de Engenharia, 1974. 

"Normas para Avaliações de Imóveis nas Desapropriações" - Instituto de Enge-

nharia e Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de E)ngenharia - IBAPE, 

novembro de 1973. 

155 



S. "ngineering Valuation and Depreçiation" - Marsto, Winfrey and llempstead - 

McGraw Hill Book Company, Inc., 1953. 	 - 

'Valor Venal de um 1rn6vel, Vantagem da Coisa Feita,, Going Value ou Valor em 

Marcha. Fator de Comercialização" - Eng.° Alberto Alves da Mona Neto e Eng.°  

-Raphael de Camargo Simões - 1 Congresso Brasileiro de Engenhatia de Avalia-

ções, São Paulo, Brasil,  maio de 1974. 

"Depreciação Física dos Edifícios" - Eng.° João Ruy Canteiro - II Congresso 

Panamericano de Avaliações, Santiago, Chile, 1952. 

"iAppraisal Terminology and Handbook" - American Institute of Real Estate 

Appraisers 	5,0 Edição, 1967. 

"Apraisal and Valuation Manual" - American Society of .Appraisers - Vol. 4 

1966/1971. 

"Valor em Marcha" - Eng.° José Carlos •Pellegrino - VII Curso Avançado de 

Avaliações de Imóveis - Caracas, Venezuela, setembro de 1975. 

156 



AVALIAÇÃO DE ESCRITÓRIOS E APARTAMENTOS PELO 

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO 

Eng.° J05é Carlos Peilegrino 

Eng.° Joaquim da Rocha Medeiros Jr. 

COLOCAÇÃO DO PROBLEMA 

As avaliações de imóveis com benfeitorias são feitas até o pre-
sente no nosso meio técnico quase exclusivamente pelos métodos in-
diretos, isto é, através da reconstituição e somatória das parcelas que 
compõem os seus preços finais. Isto faz sentido quando se trata de 
móveis atípicos e, também, nos de rara comercialização. 

Nos casos de unidades padronizadas, como são em especial os 
apartamentos e escritórios, porém, essa preferência não se justifica, 
porque as avaliações por comparação direta podem fornecer resulta-
dos tão seguros quanto o método indireto, ou até mais, em virtude 
de dependerem de menor número de variáveis, especialmente por ex-
cluirem a necessidade de considerar as parcelas relativas à "vantagem 
da coisa feita", ou "fator de comercialização" que, embora de proce-
dência reconhecida, ainda dão margem a controvérsias. A utilização do 
método comparativo direto nesses casos de unidades padrbnizadas 
só •não é mais freqüente por inércia e, cu, falta de princípios orienta-
dores. 

O presente trabalho propõe-se a estabelecer tais princípios e 
orientação para os cálculos. 

2. SOLUÇÃO PROPOSTA 

2.1 - Na avaliação por comparação direta de salas (escritórios) 
e apartamentos, deve ser considerado em primeiro lugar a área da 
unidade, de vez que é ela o fator preponderante na formação do 
valor total. 

Assim, em princípio,, os cálculos devem ser conduzidos pelo 
método do metro quadrado médio. 
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2.2 - Embora o princípio supra seja aceito pacificamente e usa-

do nos raros casos de avaliação por comparação, é indiscutível que 

outros fatores, além da área, devam influir no resultado, a saber: 

a) a localização; b) o padrão construtivo; c) a idade. 

A existência destes fatores é intuitiva e, inclusive, reconhecida 

unanimemente; mas até a presente data nenhum critério foi desen-

volvido para a consideração deles, provavelmente em conseqüência 

do pouco uso dado ao método em questão. 

2.3 - a fim de visuaflzar os mecanismos através dos quais se 

exercem os efeitos dos três fatores mencionados é o portuno lem-

brar o que ocorre quando é usado o método comparativo para cálculo 

de algueis ou de valores totais de lojas. 

Nesses casos, é praxe desprezarem-se os fatores "padrão cons-

trutivo" e "idade", ao mesmo tempo em que se pondera o fator 

"localização" a partir dos preços unitários (ou índices) dos respecti-
vos terrenos, efetuando as "transposições" na proporção direta desses 

preços (ou índices). Isso se justifica, e a prática confirma, porque 

prepondera na formação do valor total deste tipo de imóvel a parcela 

relativa ao "capital terreno". 

Tratando-se, porém, de escritórios e/ou apartamentos, localiza-

dos em andares altos, onde não é desprezível na formação do "capi-
tal imóvel" a parcela relativa ao "capital construção", embora não 
deixando de ter importância a do "capital terreno", as coisas eviden-

temente têm que ser conduzidas de maneira diversa. Nesta hipótese, 
é desejável que sejam ponderados todos os fatores, sendo que se 
torna impraticável efetuar as "transposições" na proporção direta dos 

preços (ou índices) do terreno. 

2.4 - Para a fixação dos coeficientes relativos a estes três fato-
res, preliminarmente deve ser levado em conta que o valor 3otal de 

um imóvel se decompõe, basicamente, em três parcelas: 1.0)  concer-

nente à cota no valor do terreno;  2 0) relativa ao custo da construção; 

30) relativa à vantagem da coisa feita e/ou fator de comercialização. 

Como o objetivo printipal deste é&ãioé a comparação direta 
dos preços de venda, não há razão para considerar a terceira parcela, 

o que simplifica sensivelmente a solução do problema. 

2.5 - Com fundaménto nessas premissas, a idéia básica pro-

posta é que os dois componentes principais do valor do imóvel te-

nham efeito independente e separado sobre os três fatores de pon-

deração procurados, ou seja: 1.0) a parcela relativa ao quinhão do 

valor do terreno deve ser admitida como influenciando apenas o 
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"fator localização"; 2 0) a parcela conceriente ao custo da constru-
ção deve ser considerada como afetando exclusivamente os fatores 
"padrão construtivo" e "idade". 

2.6 - Tendo em conta adistinção dos, efeitos supra o passo 
seguinte é estabelecer as cotas dentro do valor unitário global, rela-
tivas ao "terreno" e a'"construço" e que, em última instância, co-
mo foi visto, são as duas partes em que se decompõe o referido va-
lor unitário. 

Isso pode ser feito, no que tange ao terreno partindo do preço 
unitário de •mercado médio na região pesquisada e do coeficiente 
de aproveitamento estabelecido pelas posturas. Nas zonas de comér-
cio, onde as partes ao nível da rua (lojas) têm maior valor, devem 
ser considerados, paralelamente, as taxas de ocupação do lote per-
mitidas e "pesos" adequados, a fim de destacar o quinhão a elas 
correspondentes daquele relativo aos andares altos. 

Quanto à cota relativa à "construção", deve ela ser calcUlada 
tendo por base os preços unitários de reprodução encontráveis em 
tabelas e publicações especializadas. 

2.7 - Estabelecidas as cotas relativas ao "terreno" e à "cons-
trução" na composição do preço unitário global, resta finalmente 

configurar a maneira pela qual, com as mesmas, podem ser obtidos 

os fatores "localização", "padrão construtivo" e "idade". 

Por lógica e similaridade com a praxe adotada em terrenos e 

lojas ,o fator "localização", ou de "transposição", deve ser deduzido 

a partir da relação entre os preços unitários dos terrenos (ou índices 

fiscais) dos locais em confronto, tomando a cautela, porém, de limi-

tar seu efeito à proporção em que o valor do terreno entra na com-

posição do "valor total" . Em outras palavras, estabelecido o percen-

tual da diferença entre valores de terrenos de um local e outro, o 

efeito de "transporte", para o caso de escritórios e apartamentos, 

deve ser reduzido proprocionalmente ao quinhão em que o valor 

do terreno entra na composição do valor unitário global. 

Dentro da mesma linha de raciocínio, os fatores "padrão cons-

trutivo" e "idade" devem ser fixados a partir, respectivamente, das 

relações entre os preços de custo dos diversos tipos de construção, 

encontráveis em publicações especializadas, e dos fatores de obso-

lescência usuais, sempre restringindo a influência dos mesmos à pro-

porção em que o "valor construção" entra na composição do "valor 
unitário global". 
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3. RESUMO E CONCLUSÃO 

3.1 - Resumindo o exposto, propõe-se que na avaliação de es-
critórios e apartamentos pelo método comparativo direto sela  utili-
zàda a seguinte rotina para homogeneização de dados: 

1.0) Fazer as comparações fundamentalmente pelo critério do 
metro quadrado médio de área, representado pela fórmula: 

V =Sxp 
u 

Onde: V =z valor da unidade em avaliação; 
u 

S = área da unidade em avaliação; 

p = preço por metro quadrado médio. 

2.0) Estabelecer as parcelas com que, proporcionalmente, os 
capitais "terreno" e "construção" entram na composição do custo 
médio do tipo de unidade sob avaliação. 

Essas parSlas pódem ser expressas algebricamente pela seguin-
te forma: 

P = 
t q +q 

t c 

c q 
t 
+q 

.c 

Onde: 

Pt  = parcela do terreno; 

P = parcela da construção; 
c 

= cota em cruzeiros por metro quadrado com que o terreno 

entra na composição do custo médio do tipo de unidade 
sob avaliação;  

q = idem, idem, com que a construção entra na composição 
c 

do custo do tipo de unidade sob avaliação. 

.3.0) Ponderar o fator "localização" a partir da relação. entre os 
preços unitárics, ou índices fiscais, dos terrenos na região abrangida 
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pelo estudo, reduzindo, porém, a sua influência à parcela cõm que 
preço do terreno entra na formação do custo unitário global. 

A expressão algébrica que permite calcular este fator é: 

ii - il 

f 	= 1 + - - -  - -  - x P 

o 

Onde: 

ti  = fator de localização; 

= índice fiscal, ou preço de terreno no local da avaliação; 

ii = índice fiscal, ou preço de terreno no local do elemento 

comparativo. 

4 0) Considerar o fator 'padrão construtivo" na proporção dos 
preços unitários de custo de construção, limitando também a sua 

influência à parte que os mesmos entram na composição do valor 
unitário global. 

A expressão algébrica que permite calcular este fator é: 

c —c 
a o 

f 	= 1 + ------ x p 
pc c c 

o 

Onde 

f 	= fator padrão construtivo;  
pc 

c 	= 
a 	

custo unitário de construção da unidade avalianda;  

c 	= 
o 	

idem, idem do elemento comparativo. 

5°) 	Apropriar o fator "idade", tomando por base os fatores 
de obsolescência, restringida a sua influência tal como no caso ante-

rior, à parcela representada pelo "terreno" no valor unitário global. 

A expressão algébrica que permite calcular este fator é: 

o.  - o 
.1 	 o 

=1 + ------ 
c 

o 
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Onde: 

f = fator de idade; 

= fator de obsolescência da unidade avalianda; 

= idem, idem do elemento comparativo. 
o 

3.2 - Concluindo, é necessário tecer algumas considerações 

suplementa res. 

Os fatcres supra são, provavelmente, os de maior influência nos 
casos normais e naqueles passíveis de serem racionalizados e cal-

culados algébrica e metodicamente. Além deles, outros há que po-

dem ter influência ponderável em determinado número de casos e 
que, por isso, também devem ser levados em conta, tais como as 

diferenças de valores entre unidades de andares e de face principal 
diferentes, as unidades de prédics com proporção de áreas comuns 

excepcionais e, ou, despesas condominiais além do usual, etc.. Nesses 

casos o avaliador deve agir na base da intuição e bom senso, pro-
curando, na medida do possível, equacionar cada uma das hipóteses 

su rgidas. 

Ao serem usados os critérios expostos, é recomendável, como 

nas pesquisas de preços de terrenos, havendo número razoável de 

dados comparativos, evitar não só aqueles de locais com índices fis-

cais excessivamente discrepantes do local da avaliação (mais do dobro 
ou menos da metade) como de prédiõs com padrões cqnstrutivos e 

idades muito diferentes, a fim de que não ocorram distorções nos 

resultados. 	 - 

3.3 - Os critérios supra, embora  estudados para avaliações 

propriamente ditas de apartamentos e escritórios, aplicam-se também 
ao cálculo de aluguéis por comparação, servindo para a homogenei-

zação dos dados quanto aos mesmos fatores, ou seja, localização, 
idade e padrão construtivo, até hoje não considerados nos referidos 

cálculos de locativos, pelas mesmas razões apontadas no início. 

4. APLICAÇÃO DO CRITÈRIO 

4.1 - Trata-se de avaliar salas em um edifício com 13 anos 
de idade, de padrão construtivo assimilável ao limite superior do 

tipo "Escritório Médio" E-2 (com elevador) da classificação do Eng.° 

J.R.  Canteiro, situado na zona central antiga. 

Os parâmetros relativos ao terreno e à construção resultantes 

dessas condições são: 
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A - Terreno 

Preço ou índice fiscal (mapas 1971) = 2.000 

Coeficiente do lote pela Lei de Zoneamento = 3,5 

Taxa de ocupação pela Lei de Zcneamento = 0,8. 

8 - Construçêo 

Fator de obsoletismo (Tabela VI, Decreto n.° 9.788 de 1971) 
= 0,88 

Preço unitário de reprodução J. R. Canteiro (1970) = 
Cr$ 400,00/m2. 

4.2 - Tendo em cona as características comerciais •da zona cen-
tral antiga, na região abrangida pela pesquica, os pescs entre as 
áreas lérreas (lojas) e os andares altos (escritórios) podem ser admiti-
dos na média geral como "6" e "1 ", respectivarnente. 

Considerándo as taxas de ocupação, coeficiente de aproveita-
mento e 'pesos" mencionados, o percentual do valor do terreno que 
deve corresponder aos andares aUos (escritórios) seria de: 

(3,5 - 0,8 x "1" 
q = ----------------------x 100 = 36% 

0,8x"ó' + (3,5-0,8)x"l" 

Frente a este percentual e variando o preço unitário médio de 
terrenos na zona em questão de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 15.000,00/m2, 
a cada unidade de área de escritório deve corresponder uma ccta de: 

Cr$ 12.500,00 x 0,36 
= -----------------E 

3,5-0,8 	
Cr$ 1 .ó66,00/m2  

Com este preço e sendo o custo de reprodução atualizado das 
construções predominantes na zona (padrão médio, limite superior) 
de Cr$ 1 .655,00Jm2, o custo básico glcbal de reprodução para os 
fins deste etüdo (sem vantagem da coisa feita) resulta igual a: 

c = Cr$ 1.666,00 •+ Cr$1 655,00 = Cr$ 3.321,00/m2  

Nestas condições, as parcelas correspondentes ao terreno e cons-
trução que compõen o valcr unitário global são: 

Cr$ 1.666,00 
P = ---------x 100 = 50,10% 

Cr$ 3.321,00 

Cr$ 1 .655,00 
P = ---------x 100= 49,90% 

c 	Cr$ 3.321,00 

1.63 



4.3 - Estabelecidos estes percentuais e considerando ainda os 
índices de preços e os fatores de obsolescêricia, consignados respec-
ticamente nos mapas e na Tabela VI do Decreto n.° 9.788 de 1971, 
foi organizada e tratada a pesquisa que segue, procedida na zona 
em questão. 

N.° 1 - Praça João Mendes n°42, 17 0, conj. 175 
(s. 5, q. 25, i.l. 1.500) 

Oferta da Imobiliária Wang em out/75 (240-4329) 
Prédio: padrão escritório médio, idade aparente 15 
anos 

Conjunto: área total 91,00 rn2  

Preço: Cr$ 260.000,00 à vista 

Valor à vista: descontando a elasticidade de oferta 

V = Cr$ 260.000,00 x 0,9 = Cr$ 234.000,00 
v 

Preço unitário no local e no estado: 

Cr$ 234.000,00 
q = ---------- = Cr$ 2.571,00/ai' 
u 	 91,00 

Fator de localização (incidindo sobre 50,10%): 

2.000 - 1.500 
f 	= 	1 + - - - -- -- 	x 0,501 = 1,167 

1.500 

Fator padrão construtivo (incidindo sobre 49,90%) 

400 - 370 
f = 1 + ------- x 0,499 = 1,0405 

pc 	 370 

Fator idade (incidindo sobre 49,90%) 

0,888 - 0,860 
f = 1 + ------ - x 0,499 = 1,0162 

0,860 
unitário corrigido para o caso é: 

= Cr$ 2.571,00 x 1,167 x 1,0405 x 

x 1,0162 = Cr$ 3.172,40/m2  

N.° 2 - Rua Renjamin Constant n.° 77 

(s. 5, q. 21, i. 1. 2.000) 

Oferta no local em out/75 - zelador, José Pastorelio 
Prédio: padrão médio, idade aparente 25 anos 
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Conjunto: área total 56 m2  

Preço: Cr$ 160.000,00 à vista 

V v = Cr$ 160.000,00 x 0,9 = Cr$ 144.000,00 

Cr$ 144.000,00 = Cr$ 2.571,00/rnn2  
= 	só 

= 1,00 

400 - 370 
= 1 

PC 	
+ ---

370 
---- x 0,499 = 1,0405 

0,888 - 0,72 
= 1 + -------- x 0,499 = 1,1164 

0,72 

= Cr$ 2.571,00 x 1,0405 x 1,1164 

= Cr$ 2.986,50/.m2  

N.° 3 - Rua Roberto Simonsen n.° 62, 6.0  
(s. 2, q. 59, i. 1. 1.000) 

Prédio: padrão fino, idade aparente 10 anos 

"Estado de S. Paulo" de 5/10/75, pag. 106 (36-8846) 

Ccnjunto: área total de 126 m2, sendo 110 rn2  de sala + gara- 
gem 

Preço: Cr$ 470.000,00 c/50% em 2 anos 

Valor à vista descontando Cr$ 50.000,00 da garagem: 

V = Cr$ 470.000,00 - Cr$ 50.000,00) x 
v 

x 0,82556 - Cr$ 346.735,00 

Cr$ 346.735,00 
q 	= — — — — — — — - - - = Cr$ 3.152,00/m2  
u 	 110 

2.000 - 1.000 
= 1 + 	---- x 0,501 = 1,5301 

1.000 

400 - 460 
f = 1 + ------ x 0,499 = 0,9349 

pc 	 460 

_ 	0,888 - 0,93 
f - 1 + - x0,499 	0,947 

0,93 
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q = Cr$ 3.152,00 x 1,501 x 0,9349 x 

x 0,977 = Cr$ 4.321,40fm2  

N. 4 - Rua Líbero Baclaró esquina da Praça do Patriarca 

(Edifício Conde Prates) 1 3.° andar 
(s. 1, q. 79,i:1. 2.500) 

"Estado de São Paulo" de 28/9/ 75, •pág. 92 (70-3277) 

Prédio: padrão fino (limite superior, idade aparente 15 anos 

Conjunto: área 380 M2 tctal 

Preço: 01 1.500.000,00 à Ç'ista 

V = Cr$ 1.500.000,00 x 0,9 = Cr$ 1.350.0000,00 
v 

q = 
u 

Cr$ 1.350.000,00 
------------ = Cr$ 3.552,00/m2  

2.000 —'2.500 
= 1 + ---- 

2.500  
------x 0,501 = 0,300 

400 - 530 
= 1 + -------x 0,499 = 0,8776 

	

pc 	 540 

f.
0,888 - 0,86 

= 1 + ---------x 0,499 = 1,0162 
0,86 

q = Cr$ 3.552,00 x 0,9 x 0,8776 x 

x 1,0162 = Cr$ 2.851,00/m2  

N.° 5 - Rua [íbero Badará esquina Praça do Patriarca 

(s. 1, q. 79, i. 1. 2.500) 

"Estado de São Paulo" de 29/5/75, pág. 48 (37-8161) 

Prédio: padrão fino (limite superior), idade aparente 15 anos 

Conjunto: andar inteiro com 1 .344 m2  de área privativa e 1.520 

m2  de área total 

Preço: Cr$ 5.500.002,00 c/50% fac. (admite-se 2 anos) 

V = Cr$ 5.500.000,00 x 0,82556 x 225,000 
v 

197,770 

= Cr$ 5.165.750,00 

Cr$ 5,165.750,00 
q = ------------_Cr$ 3.398,00/m2  

	

u 	 1.520 

166 



Fatores de correçâo iguais ao anterior. 

q = Cr$ 3.398,00 x 0,9 x 0,8776 x 

x 1,0162 = Cr$ 2.727,40/m2  

N.° á - Rua Boa Vista n.° 76, 13.° 
(s. 1, q. 75, i. 1. 2.000)' 

"Estado de São Paulo" de 28/9/75 (278 - 1304) 

Prédio: padrão médio, idade aparente 15 anos 

Conjunto: área privativa 200 m; área total 232 m2  

Preço: Cr$ 3.450,00J'm2  à vista 

V = Cr$ 3.450,00 x 0,9 = Cr$ 3.10500/m2  
v 

f 1  = 1,00 

400 - 370 
= 1 + ------x 0,499 = 1,0405 

pc 	 370 

0,888 - 0,86 
= 1 + -------x 0,499 = 1,016 

0,86 

C16 =Cr$ 3.105,00 x 1,0405 x 1,016 

= Cr$ 3.282,40/m2  

N.° 7 - Rua José Banifácio n.° 176, 5.° 
(s. 5, q. 4, i. 1. 2.000) 

"Estado de São Paulo" de 16/10/75, pag. 64 (211-8686) 

Prédio: padrão médio (limite superior) idade aparente 5 anos 

Conjunto: área útil 127 m2; total 152 m2  

Preço: Cr$ 4.500,00/m2  de área útil ou Cr$ 3.760,00 de área 
total, a prazo (admite-se 50% 2 anos, T.P.) 

V 	Cr$ 3.760,00 x 0,82556 = Cr$ 3.104,00/m2  
v 

f 1  = 1,00 

f =100 
pc 
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0,888 - 1 ,O 
= 1 + ---------- x 0,499 	0,944 

q = Cr$ 3.104,00x 0,944 = Cr$ 2.930,00/•m2  

N.° 8 - Pra:a Joáo Mendes n.° 52. 13.0  
(s. 5, q. 25,. 1. 1.500) 

Oferta da Ccnstrutora Elias & Elias, em out/75 

Prédio: padr5o escritório médio, idade aparente 15 anos 

Coniunto: área total 116,00 m2  

Preço: Cr$ 350,00 à vista 

V = Cr$ 350.000,00 x 0,9 = Cr$ 315.000,00 
v 

Cr$ 315.000,00 ----- 	= Cr$ 2.715,50/m2  = 	
116 

+1.500 
	 x 0,501 = 1,167 = 1  

400 - 370 
f 	= 1 + --------- -x 0,499 = 1,0405 

pc 	 370 

0,888 - 0,86 
= 1 + ------x 0,499 = 1,0162 

0,86 

q8  = Cr$ 2.715,50 x 1,0405 x 1,167 x 

x 1,0162 = Cr$ 3.350,70/m2  

N.° 9 	Av. Range! Pestana n.° 203, esquina Praça Clóvis Se- 
vilacqua 
(s. 2,q. 73,i. 1.1.500) 

Oferta no local em out/75 (zelador) 

Prédio: padro médio (limite superior), idade aparente 5 anos 

Conlunto: área tctal de 166 m2  

Preço: Cr$ 3.500,00/m2  c/50% em 18 meses, T.P. 

0,5 
V = Cr$ 3.500,00 x (0,5 + --- x 15,672) 

v 	 is 
x 0,9 = Cr$ 2.946,00/m2  

2.000 - 1.500 
f 1 	+ 	---- x 0,501 =. 1,167 

1.500 
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f 	=. 1,00 . 
PC 

0Á99= 0944 
1,00 

q = Cr$ 2.946,00 x 1,167 x 0,944 = 

Cr$ 3.245,00/m2  

N.° 10 - Rua Boa Vista n.°  Íi4, esquina Ladeira Porto Geral 
(s. 1, i. 1. 2.000) 

Oferta: local em out/75 (zelador) 
Prédio: padrão médio, idade aparente 25 anos 
Coniunto: 248,75.rn2  
Preço: Cr$ 3.000,00/m2  c/50% a combinar 

V 	
v 	 rn = Cr$ 3.000,00 x 0,82556 = Cr$ 2.477,00/' 

f 1  = .1,00 

400 - 370 
pc = 1 + -------- x 0,499 = 1,0405 

0,888 - 0,72 
= 	+ -------- x 0,499 = 1,1164 

0,72 

	

q 	= Cr$ 2.477,00 x 1,0405 x 1,1164 = 

= Cr$ 2.877,00/m2  

4.4 - Resumindo os resultados em forma de quadro, vem o 
seguinte: 

Ref. n.° Origem Rua 
u Preços 	nitários 

5/tratam. (r$/m2) c/trafani. (Cr$/m2  ) - 
1 J. Mendes 2.571,00 3.172,40 
2 B. Constant 2.571,00 2.986,50 
3 R.Simonsen 3.152,00 4.321,40 
4 L. Badaró 3.552,00 2.851,00 
5 L. Badaró 3.398,00 2.727,40 
6 B. Vista 3.105,00 3.282,40 
7 J. Bonifácio 3.104,00 2.930,00 
8 J. Mendes 2.715,50 3.350,70 
9 R. Pestana 2.946,00 3.245,00 

10 B. Vista 2.477,00 2.877,30 

Soma 	 [ _29.591,50 31.744,10 
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A média geral dos elementos com tratamento é'.r-. 

Cr$ 31.744,10 
q = -----------=. @r$3.174,40/m2  

-------------- ------ 	1 
Dci 

Considerando como de praxe a faixa de 30% em torno da média, 

resultam os limites? 	Q3 	¶ÇJ x O0à2& &Z 

limite superior 	+ 30% 

limite inferior 	- 30% Cr$ 2.222,10/m2  
¶fI 	ss 	— Qf 

Descartando o elemento n.° 3, único quefogeaps Iin it, re- 

sulta a média saneada de: 	(-ob&'j tt\tuci ms 	i ;ot.C) 

ís 	7.a.?;Yo1G bsh ,oibèm oibsc ;oEhç 

q 	1= --- -----= Cr$n3Q$ 	tM ZO0íu rio 
M.S.   

)cni 6 Qç cá -m\U0,000 . L 

Esta média.,saneada, quediscrepa- da média geral dos preços 

sem t 	 consi- 

derada como o preço unitário procurado. 	
, 

— 0o 

3 33 Ci 
--- 
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AVALIAÇÃO DE TERRENOS DE GRANDES PRIFUNDIDÂDES 

Análise Teórica do Aproveitãrnento de Um Terreno 

Eng.° Fernando Guilherme Martins 

1 	INTRODUÇÃO 

No VI Congresso Panamericano de Avaliações realizado na ci-
dado de Buenos Aires, em 1965, o Eng.° Mano E. Chandias um dos 
mais destacados estudiosos da ciência das avaliações na atualidade, 
apresentou um interessante trabalho sob ofítulo "El Ardvedhamiert& 
Teoria y Practica". 	 . 

Nesse trabalho, demonstrou que 

v 	v 	•-- 	1 	 - 

2 

a 	a 
1 	2 

Generalizando, poder-se-ia dizer que: 

v 

= constante 
a 

= valordo terreno 

a = aproveitamento do terreno 	. 

Entendendo-se por aproveitamento, o quociente entre a área de 
onsctrução dc edifício e a área do lote. 

Conforme demonstrou, a relação entre os valores de dois,  terre-
nos é igual à relação entre seus aproveitamentos, sendo esse um re-

sultado natural porque o valor da terra é a capitalização de sua 

renda e esta não é mais que sua produtividade que, na zona urbana, 
se mede em metros quadrados de superfície coberta de área de cons-
trução. 

Tratando-se de edifícios existentes, essa relação define unia 
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situação de fato; nos baldios, define urna possibilidade. Essa possibi-
lidade é fixada pela legislação que regula o uso do solo, sendo que 
nas zonas de grande valor comercial coincide com o máximo apro-
veitamento. 

A fórmula deduzida contém vários aspectos importantes. O de 
maior relevância é que "o aproveitamento é independente do custo 
do edifício". 

Melhorar a qualidade física da construção, ou sela, melhor o 
padrão, não influi na renda diferencial. O lucro adicional que se 
pudesse obter corresponderia ao edifício e não se transferiria ao 
terreno, porque resulta de uma melhora na construção e não na 
renda da terra. 

2 - APLICAÇÃO 

Estabelecidos os conceitos básicos de valor e aproveitamento de 
terreno, pode-se dar um passo à frente, falando em área de constru-
ção ponderada. 

No item 1 ao se definir "aproveitamento", fez-se referência a 
superfície coberta ou área de construção. Generalizando o cõnceito, 
convém adicionar a palavra "ponderada", •para que se possa distinguir 
as áreas de construção nas diversas situações em que podem ocorrer. 
Assim, numa edificação plurihabitacíonal, distinguir-se.ia o aparta-
mento de frente do de fundos; as do bloco da frente daqueles dos 
blocos intermediárioL 

É importante, pois, não confundir "custo" da construção com 
"pêso" da construção. O primeiro refere-se à construção quanto às 
despesas para sua execução, enquanto o "pêso" corresponderia à sua 
posição (física) mais ou menos favorável ao seu uso. 

O aproveitamento não depende do custo (V. INTRODUÇÃO), 
mas, depende do "pêso", porque a renda de um terreno que permite 
a construção de um certo número de apartamentos de frente é maior 
que a renda de um terreno da mesma área e com um menor número 
de apartamentos de frente. 

Lançadas essas premissas, é interessante passar para um exem-
plo prático. 

3 - EXEMPLO 

Seja um lote de terreno de testada de 15 m e profundidade 
variável, desde a mínima de 20 m até a máxima de 160 m. 
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O estudo de aproveitamt déé téfrerid está desenvolvido 
nos documentos ANEXOS 1. 1/1.8 deste trabalho. 

Tendo em vista a situação das unidades autônomas, dentro de 
cada bloco edificado, foram atribuídos os seguintes '(pêsos" em rela-
ção ao preço de venda 'p", incluídas todas as despesas, da unidade 
.de área de construção dos apartamentos de frente expresso em 
Cr$/m2: 

1.0 Bloco - Apartamento de frente 	- Peso ",OO" 
Apartamento de trás 	- Peso "0,94" 

2.° Bloco - Apartamentos, em geral 	- Peso "0,90" 
3,0  Bloco - Apartamentos, em geral 	- Peso "0,875" 

4.° Bloco - Apartamentos, em geral 	Peso "0,85" 

Os resultados de cada estudo estão indicados em cada uma das 
respectivas folhas, sendo que a análise de conjunto foi efetuada no 
quadro-resumo ANEXO 2. 

No decorrer do trabalho, verificou-se a conveniência da intro-
dução da chamada "renda do terreno". Entende-se por renda "r" de 
um terreno, o quociente obtido entre a receita total de um investi-
mento imobiliário expressa em Cr$ e a área do lote expressa em m2. 

Assim sendo, a unidade de renda será Cr$/m2 de terreno. O 
seu cálculo será dado pela fórmula geral: 

IA 
C.  

A 
t 

= renda do terreno, em Cr$/m2  

Ac. 	área de construção de preço p, em 

p 	preço de venda, da unidade de área de construção de 	um 

apartamento qualquer, em Cr$/m2  = pêso x p 

= preço de venda, incluídas todas as despesas, da unidade 

de área de construção dos apartamentos de frente, ex-
presso em Cr$/m2. 

No gráfico do ANEXO 2 fez-se constar, em linha tracejada, a 
variação do valor unitário básico de um terreno com a profundidade, 
de acorda com as Normas do IBAPE. 
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Cotejando-se osresultados.obtidos na tabela do mesmo ANE-

XO 2, com as Normas do IBAPE, verifica-re que estas casligam mais 

fortemente os terrenos com o aumento da profundidade. 

4 CÕNCLUSÃO 

Ô ftàbalhodra desenvolvido versa scbre a análise (teórica) do 

aproveitamento de um terreno cuja lestada é fixa, mas, cuja profun-

didadeé variável. 

Os "pesds" atribuídos às diferentes área de construção, embora 

razoáveis, são teóricos, dependendo,: sua aceitação, de pesquisa de 

dados reais, ora em andamento. 

Esse .aspectc;  do prcblema, entretanto, não impede que se tenha 

a pretensão de propor o presénte trabaho, como modelo para orien-

Tã? ãáh álise efatísfica dè pesquisas reais de mercado de terrenos de 

randes ptofundidadès. 
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Eng° Mano Chandias apresentado no VI Congresso Panamerica-

no de Avaliações e Cadastro, Buenos Aires, 1965. 
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APÊNDICE 2 

RELAÇÃO DE ANEXOS 

1 1/1 8 - Estudo de aproveitamento de um lote de terreno de 15 m 

de testada, na Z-3, de conformidade com o uso R-2. 

2. 1 / 2.2 - Estudo de aproveitamento de terreno. Tabela e Gráfico. 
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Z 3/ R2 - 15 z 20 

í 

Z3/ R2 - 15 x 25 

1 

1 
Sm 

4:13511,2 

Cr$ p/m2 E 
o 

ANEXO N.° Li 

20jii ________ 

erementos condicionantes em estudo mínimo obrigatório 
lei n.° 8001 Quadro 2 

frente 15 m 10 m 

fundos 20 m - 
área 300 m2  250 m2  

taxa de ocupaçáo 30% 50% 

coeficente de aproveit. 2,4 2,5 

Pavimentos 	8 720 p 
área construída = 	OU 

300 
P/unid. 	total 

= 2,400 p 

251a 

elementos condicionantes em estudo mínimo obrigatório 
lei n.° 8001 Quadro 2 

frente 15 m 10 m 

fundos 25 m - 
área 375m2  250m2  

taxa de ocupação 36% 50 / 
coeficiente de aproveit. 2,1 2,5 

Pavimentos 	6 810 p 
área construída = ----- r 	 ou 

375 
p/unid. 1 	total 
810m2 	810m° 

r2,lóOp 



E 
'a 

20m 

IE 
At180n12 	

1 

p/m2 
'a 

Z3/R2 - 15 x 30 

1 

ANEXO N.°  1.2 

elementos condicionantes em estudo 	

[ 

mínimo obrigatório 
lei n.° 8001 Quadro 2 

frente 15 m 10 rn 

fundos 30 m - 
área 450 m2  250 m2  

taxa de ocupeçâo 40% 50% 

coeficiente de aproveit. 2,4 2,5 

Pavimentos 	5 1080 p 

- 	----- área construída 
r = ---- ou 

450 
P/unid. 	total 

1080 m2 	1080 m2 r = 2,460 p 

R2 - 15 x 35 

E 

2rn 	 - 1 

mSm 
As225m2 	 1 
Li 

4r$ p/m2 9 
,
Cr$,94p/m2  

35 

elementos condicionentes em estudo 
mínimo obrigatório 

lei n.° 8001 Quadro 2 

frente 15ii, 10m 

fundos 35 ni - 
áree 525m2  250ni2  

taxa de ocupação 42% 50% 

coeficente de aproveit. 2,1 2,5 

Pavimentos 	5 1091,25 p 
área construída 

= r 	 --ou 
525 

pfunid. 	1 	total 
- 1125 	

' 	
1125 ni2  r = 2079 p 



ANEXO N.° 1.3 

Z 3/ R2 - 15 x 40 

30m 	 1 
5m 	 A270m2 	 1 

i 	 1 
Cr 	p/m2 	r 	Cr$ 0,94 p/m2 ffi 

40 m 

elementos condicionantes em estudo 
mínimo obrigatório 

lei n.° 8001 Quadra 2 

frente 15 m liO m 

fundos 40 m - 
área 600 m2  250 m2  

taxa de ocupaçào 45% 50% 

coefic'ente de aproveil. 2,2 2,5 

Pavimentos 	5 1309,5 p 
área construida 

r = ---- ou 
600 

P/unid. 	total 
1250 m2 	1350 m2  = 2,183 p 

E 

IE 

A: 20m2 	

1 

Cr 	p/m2 	 0,94 p/m2 

45 m 

elementos condicionantes 	

- 
em estudo 

J

minimo obrigatório 
lei n.0  80-01 Quadro 2 

frente 15m lOm 

fundos 45 m 

área 675 m2  250 m2  

taxa de ocupaç5o 41% 50% 

coefic'ente de aproveit. 2,4 2,5 

Pavimentos 	6 1629,60 p 
área construída - r = -------- ou 

675 
p/unid. total 

m2  1680 	1680 m2  
J  r = 2,414 p 

E 

1 

Z3/ R2 - 15 x 45 

1 

1 



ANEXO N.° 1.4 

Z3/ R2 - 15 x 50 
7- 

40m 
E 
1- 	 5m 

A!280m  

p/.rti2 	 E 	1Cr$ 0,94 p/rn2 

SOm 

elerilentos condicionantes em estudo 
mínimo obrigatório 

lei n.° 8001 Quadro 2 

fronte 15 m 10 m 

fundos 50 m - 

área 750 m2  250 m2  

taxa de ocupação 37% 50% 

coeficiente de aproveit. 2,2 2,5 

Pavimentos 	6 1629,60 p 

- área conssruída 

P/ unid. 	total 
r = --- Ou 

1680 m2 	1680 m2 
750 

= 2,173 p 

Z3/ R2 - 15 x 60 

f 

E 

1 

21m 	 2m 

em E 	 Se 
l0i 	4fl5ffi2 	 4:IB e2  

Cr$ p/m2 	br$0,94 p/rn2 	0r4 0,90 p/m2'  

60. 

elementos condicionados em estudo 
mínimo obrigatório 

lei n.° 8001 Quadro 2 

frente 15 m 10 m 

fundos 60 ni - 
área 900 m2  250 m2  

taxa de ocupoço 44% 50% 

coeficiente de aproveit. 2,2 2,5 

Pavimentos - 	5 1851,3 p 
área construída 

= r 	---- - Ou  
900 

p/unid. 	1 	totsl 
99Dm2 	1980 n 2  = 2,057 p 



ANEXO N.° 1.5 

Z3/R2-15x10 

1. 
Is 

127m 

E 	
5 

Cm  1" 	512145,172 	
Asi243,4, 

Cr$ p/m2 	E 	Cr$ 0,94 p/m2 Cf4 0,90 p/m 	- 

elementos condicionados em estudo mínimo obrigatório 
lei n.° 8001 Quadro 2 

frente 15 ia lO m 

fundos 70 m 

área 1050 m2  250 m2  

taxa de ocupação 46% 50% 

coeficiente de aprcsvoit. 2,3 2,5 

Pavimentos 	5 2272,05 p 
área construída r = 	- ou 

1050 
Plunid 	. 	total 

1215 m2 	2430 ia2  = 2,164 p 

Z3/ R2 - 15 x 80 

f 
Um 

Ia 	
2 	- 	 ' 	

2 525G 5, 	 a 	
A' 25m 

tcr$ 0,94 p/m2 	 0,90 .  p/m2 

elemèntos condicionados em estudo mínimo obrigatório 
lei n.° 8001 Quadro 2 

frente is re 10 m 

fundos 80 m - 
área 1200 m2 250 m2  

taxa de ocupação 42% 50% 

coeficiente de aproveit. Q,1 2,5 

Pavimentos 	5 2393,60 p 
área construída r = 	- ou 

1200 
p/unid. 	tatu 
1280 m2 	2560 m2  = 1,995 p 



ANEXO N.° 1.6 

Z3/ R2 - 15 x 90 

em , 

Cr 	e/m2 	 "Cr$ 0,94 p/m2 	 cd 0,90 piei 

'e. 

elementos condicionantes em estudo 
mínimo obrigatório 

lei n.0  8001 Quadro 2 

15 rn r,e 10 

 9am - 
1350 m2  250 m2  

oLipaço 38% 50% 

coeficiente de aproveis. 2,3 2,5 

Pavimentos 	6 2905,98 p 
área construída 

- r 	 ou 
1350 

pf .tnid. tot]! - 
31 1554 m2 	08 m2  

I  r = 2,153 p 

Z3/ R2 - 15 x 100 

T ________ __ 
27m 	 2m 	 27s' 

f 	
A 

 

r,4 p/m2 vi Crio 94p/m2 	Cri 0,90 pLm2 	Cr$ o 815 p m2 -- - 
100" 

elenentos condicionados em estudo 
minimo obrigatório 

lei n •0 8001 Quadro 2 

frente 15 m 10 m 

fundos 100 m - 

área 1500 m2  250 m2  

taxa de ocupação 50% 

coeficiente de aproveiS. 2,4 2,5 

Pavimentos 	5 3335,18 p 

. área construída 
r = ---- ou - 

1500 
- -pjunid. total 

1215 m2 	3645 m2  
I  = 2,223 p 



AN.EXON.° 1.7 

Z3/ P2 - 15 x 120 

,i pIrn2 ri 0.90 p/m2 Cr4CI.875 p/m2 Cr$.s.p5p p/m2 	- 
ç /m2 

I?0 

elementos condicionados em estudo 
minimo obrigatório 

lei n.°  8001 Quadro 2 

frente 15 m 10 m 

fundos 120 ir - 
área 1800 ir2  250 m 

taxa de ocupação 46,e 50% 

coeficiênte de aprovei?. 2,3 2,5 

Pavimentos 	5 3720,83 p 
área construída 

= r 	 Ou 
 

1800 
p/unid. 	1 	total 

1035 m2 	4140 ir' 
r = 2067 p 

Z3/ R2 - 15 x 140 

	

crj p/m2 , Cr$0,94 	Cr$090 piei 	 cr$0875 p/ru2 	Cr$ 0.890 s/e2 	-- 

	

p/m2 	 40 

elementos condtcionados - em estudo 
mínimo obrigatório 	- 

lei n.° 8001 Quadro 2 

frente 15 m- - 	10 m 

fundos 140 ir - 
área 2100 m2  250 o,' 
taxa de ocupação 50% 

coeficiente de aproveit. 2,5 
Pavimentos 	5 4529,1 p 

área construída 
r = ---- ou 

2100 
p./unid. 	total 

1260 m2 	5040 m2  
I r2,157p 



ANEXO .  N.° 1.8 

Z3/ R2 - 15 x 160 

E 

1 

11 
.3 	 - im 	 E 	 J 	£ 	 E 5e 	A'iZE4,,,5 	6, 	A.i2G4,, 	IBm • 	,i26492 	£m • 	 5 

Cr$ p /m2 	Cr$0,94 	Cr 0,90 p1 r, 2 	Cr $ 0,875 p,'rp2 	Cr$ 0,95 p/m2 	- 

elementos condcionados em estudo mínimo obrigatório  
lei n.0  8001 Quadro 2 

frente 15 m 10 xn 

fundos lóOm - 

área 2400 m2 	- 250 m2  

taxa de ocupação 44% 50% 

coeficiente de aproveit. 2,2 2,5 

Pavimentos 	5 47454 p 

área construida r = ----- ou 
2400 

p/unid. 	 total 
1320 m2 	5280 m2  

r 	1 	1, 977 p 

elementcs condicionados - -em estudo mínimo obrigatório 
lei n.° 8001 Quadro 2 

frente 

fundos 	- - 

área 

taxa de ocupação 

- 	coeficiente de aproveit. - 	 - 

- 	- 	- 	- Pavimentos 

- área construída 



ANEXO N.° 2.1 

TERRENOS DE GRANDES PRIFUNDIDADES 

Análise Teórica do Aproveitamento de Um Terreno 
Exemplo: - Cidade de São Paulo 
Legislação em vigor: Leis 7805/72, 8001/73, 8266/75 e Decreto 
11 106/74 

Zona: Z-3 - Categoria de uso: R-2 	 - 

QUADRO - RESUMO 

Dimensões 
Blocos RENDA 

Terreno 
Construí- 

dos Média 
Média 

Intervalo Ponderada  

. (m) (v) 
(Cr$/m? 1 
Terreno) 

15x20 1 2,400p 

15 x 25 
Cd) 

E 1,160 	() 1,000 

2 2,320 

15 x 30 1 	< x 
2 2,400 (100%) 

15x35 1 

15x40 1 2,183p 

• 2,212 0,953 

l5x45 1 

(95,3%) 

15x50 1 2,173p 

15x60 " 2,057p 

15 x 70 2 2,164 p 

15x80 2 1,995p 
15 x 90 2 2,153 p 2,118 0,913 
15 x 100 3 2,223 P (91,3%) 

15 x 	120 4 2,067 p - 

15 x 140 4 2,157 p 2,067 0,891 
15 x 160 4 1,977 -p (89,1%) 



ANEXO N.° 2.2 

TERRENOS DE GRANDES PROFUNDIDADES 

Análise Teórica do Aproveitamento de Um Terreno 

Exemplo: Cidade de So Paulo 

Legislaço em vigor: Leis 7805/72, 8001/73, 8266/75 e 

Dec. 10611/74 

Zona: Z-3 

Cate9oria de uso: R-2 

GRÁFICO 

r do terreno 
(3 SAFE) 

7 	•.B 	

.:... 

	
913 r 	Oz 	 891 r 	E 

160: 

Mi30 	 Ma60 	 - 	Z N1a120 profundidades 
equivalentes 



CONSIDERAÇÕES SOBRE DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS COM 
TERRENOS RESERVADOS 

Eng.° GiIson Bekert 

- iNTRODUÇÃO 

O presente trabalho, objetiva eliminar as divergências concei-
tuais, até então existentes, nas desapropriações de áreas ao longo de 
cursos dágua flutuáveis ou navegáveis. 

Em virtude do grande volume de obras hidrelétricas, em cons-
trução e em estudos, existentes em nosso País, as áreas destinadas aos 
futuros reservatórios, e a serem desapropriadas, elevam-se a centenas 
de quilômetros quadrados, e com vários milhares de quilômetros de 
margens de correntes públicas, onde o trabalho em pauta, procura 
atingir uma diretriz a ser seguida pelos expropriantes. 

li - DEFINIÇÕES 

Águas Públicas de Uso Comum, são as águas dos lagos, lagoas, 
canais, cursos dágua correntes, desde que sejam flutuáveis ou nave-
gáveis por qualquer tipo de embarcação. 

Águas Comuns, são as correntes não navegáveis ou flutuáveis 
e não oriundas de cursos dágua públicos de uso comum. 

Águas Particulares, são todas as águas situadas em terrenos de 
propriedade particular. 

Terrenos Reservados ou Marginais, são os situados nas margens 
das correntes públicas de uso comum, fora do alcance das marés, e 
vão até a distância horizontal de 15 (quinze) metros para a parte 
de terra, contados desde o ponto médio das enchentes ordinárias. 

Terrenos de Marinha, são os localizados na costa marílima do 
continente e ilhas, e nas margens das lagoas e cursos dágua, até onde 
se faça sentir a influência das marés, e vão até a distânia de 33 
(trinta e três) metros medidos horizontalmente, para a parte de terra, 
da posição da linha do preamar - médio de 1831. 
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Terrenos Acrescidos de Marinha, são os que se tiverem formado, 
natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos cursos dágua 
e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha. 

Terrenos Devolutos, são os que não sendo próprios nem aplica-
dos a algum uso público federal, estadual, territorial ou municipal, 
não se incorporaram ao domínio privado. 

Alveo é a superfície que as águas cobrem sem transbordar para 
solo natural e ordinariamente enxuto. 

III - DECRETOS-LEI APLICÁVEIS 

1. - Decreto-Lei n.° 24643, de 10 de julho de 1934. 

Art. 4.0  - Uma corrente considerada pública, não perde este 
caráter: porque em algum ou alguns de seus trechos deixe de ser 
navegável ou flutuável. 

Art. 10 - O álveo será público de uso comum ou dominical, 
conforme a propriedade das respectivas águas; e será particular no 
caso das águas comuns ou das águas particulares. 

Art. 11 -. São públicos dominicais, se não estiverem destinados 
ao uso comum, ou por algum título legítimo não pertencerem ao 
domínio particular: 

1.0 - os terrenos de marinha; 

2.0  - os terrenos reservados nas margens das correntes póblicas 
de uso comum, bem como dos canais, lagos e lagoas da mesma espé-
cie. 

Salvo quanto às correntes que, não sendo navegáveis nem flu-

tuáveis, concorrem apenas para formar outras simplesmente flutuá-

veis, e não navegáveis. 

Art. 27 - Se a mudança da corrente se fez por utilidade pública, 

prédio ocupado pelo novo álveo deve ser indenizado, e o álveo 
abandonado passa a pertencer ao expropriante para que se compense 
da despesa feita. 

Art. 28 - As disposições deste capítulo (V) são também aplicá-

veis aos canais, lagos ou lagoas nos càsos semelhantes, que aí ocor-
ram, salvo a hipótese do art. 539, do Código Civil "Art. 539, do 

Código Civil - Os donos de terrenos que confinem com águas dor-
mentes, como as de lagos e tanques, não adquirem o solo descobertõ 

pela retração delas, nem perdem o que elas invadirem". 
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Art. 29 - As águas públicas de uso comum, bem como o seu 
álveo pertencem: 

- À Unão: 

c - quando servem de limites da República com as nações vizi-
nhas ou se estendam a território estrangeJro; 

e - quando sirvam de limites entre dois co mais Estados. 

II - Aos Estados: 

a - quando sirvam de limites a dois ou mais Municípios; 

b - quando percorram parte dos territórios de dois ou mais Mu-
nicípios. 

111 - Aos MUnicípios: 

quando exdusivamente situadas em seus territórios e selam 
navegáveis ou flutuáveis ou façam outras navegáveis ou flutuáveis, 
respeitadas as restrições que possam ser impostas pela legislação dos 
Estados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica limitado o domínio dos Estados 
e Municípios, sobre quaisquer correntes, pela servidão que a União 
se confere para o aproveitamento industrial das águas e da energia 
hidráulica, e para navegação. 

Art. 31 - Pertencem aos Estados os terrenos reservados às mar-
gens das correntes e lagos navegáveis, se por algum título não forem 
do domínio federal, rnunicïpal ou particular. 

2 - Decreto-Lei n.° 852, de 11 de novembro de 1938 

Art. 2.° - Pertencem à União as águas 

- dos lagos, bem como dos cursos dágua em toda a sua exten-
são, que no todo ou em parte, sirvam de limites do Brasil com países 
estrangeiros; 

II - dos cursos dágua que se dirijam a países estrangeiros ou 
deles provenham. 

.Art. 30 	
São pública3 de 030 comum, em toda a sua extensão, 

as águas dos lagos, bem como dos cursos dágua naturais, que, em 
algum trecho, sejam flutuáveis ou navegáveis por um tipo qualquer 
de embarcaçãc. 

3 - Decreto-Lei n.° 9760, de 5 de setembro de 1946 

Art. 1.0 - Incluem-se entre os bens imóveis da União: 

b - Os terrenos marginais dos rios navegáveis, em territórios 
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federais, se, por qualquer título legítimo, não petencerem a parti- 

cular. 
c - Os terrenos marginais de rios e as ilhas neste situadas na 

faixa da fronteira do território nacional e nas zonas onde se faça 

sentir a influência das marés; 

4 - Emenda Constitucional n.° 1 de 17 de outubro de 1969 

Art. 4.0 - Incluem-se entre os bens da União: 

II - Os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de 

seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, constituam limite 

com outros países ou se estendam a território estrangeiro; as ilhas, 
oceânicas, assim como as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítro-

fes com outros países; 

IV - CONSIDERAÇÕES 

01 - GENERALIDADES 

Dada a oportunidade, que nos é oferecida, de estarmos atual- 

mente trabalhando na desapropriação da área do reservatório da Usi-

na Hidrelétrica de Foz do Areia, na função de assistente da Coordena-

ção da Área do Reservatório - COAR, o que envolve o pleno confie-

ci.mento dos trabalhos desenvolvidos naquele •reservatório, e tendo 
em vista os fins colimados neste trabalho, sentFmo-nos autorizados a 

analisar o que se segue: 

Observando os conceitos anteriormente expostos :pode'mos es-

quematizá-los conforme a figura 1 

NIVEL MÉDIO DAS 

FNCHENTES ORDINXEAS 

1
1 =~1Ms 

J 	1141 1141 
- 

14 

1 

FIGURA 1 

Do anteriormente exposto verificamos que as águas podem per-
tencer à União, aos Estados, aos Municípios e aos particulares, em 

conseqüência também, respectivamente, os álveos e os terrenos re-
servados podem ser do domínio federal, estadual, municipal ou par-

ticular. 
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02 -- DESAPROPRIAÇÕES 

2. 1. - OBRAS PÚBLICAS QUE NÃO ALTERAM O REGIME DÕ RIO 

Sempre que as desapropriações objetivaram a execução de obras 
que, após implantadas, não alterem o tegime do curso dágua, o ex-
propriador deverá analisar primeiramente quem é o dono das águas; 
assim como quem é o proprietário do terreno reservado. Assim proce-
dendo poderão ocorrer os seguintes casos: 

a - O terreno reservado pertence à União, ao Estado ou ao Mu-
nicípio. 

Quando isto ocorrer o proprietário ribeirinho não deverá ser  
indenizado por esta área. 

- O terreno reservado é de propriedade particular, mediante 
título legítimo. 

Quando isto ocorrer o proprietário ribeirinho deverá ser indeni-
zado. 

Em ambros os casos o prédio ocupado pelo álveo do curso dá-
gua, do lago ou lagoa, em cujas margens está Havendo a desapro-
priação, pertence ao proprietário das águas. 

2.2. -_ OBRAS PÚBLICAS QUE ALTERAM O REGIME DO RIO 

Se o regime do rio é aíterado por utilidade pública e o prédio 
ocupado pelo novo álveo atingir o lugar geográfico do terreno re-
servado anteriormente à cbra pública, verifica-se que o posiciona-
mento do terreno reservado mudará, uma vez que o mesmo é função 
única e exclusiva do álveo delimitado pelas enchentes ordinárias. 

A figura 2 procura dar urna visuahzação do processo. 

Através da figura 2, rnota.se  que sempre que houver uma obra 
que altere substancialmente o nível médio das enchentes ordinárias, 
o posicionamento do terreno reservado mudará, para a parte de terra, 
e iniciar-se-á a partir do ponto  médio das novas enchentes ordinárias. 

Assim sendo, nota-se imediatamente que poderão ocorrer os dois 
casos seguintes: 

a. - O LIMITE DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA NÃO ATINGE 
O TERRENO RESERVADO TRANSFERIDO 

a.] - O terreno reservado pertence à União, ao Estado, ao 
Município ou ao domínio particular, mediante título legítimo. 

Quando isto ocorrer o proprietário ribeirinho deve ser indeni-
zado por esta área. O que está de pleno acordo com o 'Decreto-Lei ti.0  
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PARÂMETROS POSTERIORES À MUDANÇA DO REGIME DO RIO 

o'l 

O 	 NJVLI, EIMIO DAS NOVAS 

ENCID.NTES ORDINÇRIAS 

NIVEL NÊDIO DAS 

ENCHENTES .ORDINARIAS 	1 

1 
TERRENO PARTICULAR1 	. TERRENO PARTICULAR 

21,VEO 	 115V°ii 

PARÂMETROS ANTERIORES À MUDANÇA DO IIECLNE IX) RIO 

PERFIL - CROQU1S 

FIGURA 2 

24643 de 10-7-34 que em seu art. 27 nos diz "Se a mudança da 
corrente se fez por utilidade pública, o prédio ocupado peio novo 
éiveo deve ser indenizado.. 

b. - O LIMITE DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA ATINGE O 
TERRENO RESERVADO TRANSFERIDO 

b. 1 - O terreno reservado pertence à união, ao Estado ou ao 
Município. 

Quando isto ocorrer o proprietário ribeirinho não deverá ser 
indenizado por esta área. 

b.2 - O terreno reservado pertence ao domínio particular, me-
diante qualquer título legítimo. Quando isto ccorrer o proprietário 
ribeirinho deverá ser indenizado por esta área. 

Do exposto, pudemos observar que ao tratar de desapropriações 
de terrenos ribeirinhos o Poder Público deverá tomar bastante cuidado 

na avaliação e análise dos parâmetros envolvidas, a fim de que não 
hajam distorções no equacionamento do processo desapropriatório. 

BIBLIOGRAFIAS 

DNAE - Código de Águas 
Legislação Subsequente e correlata 
LEGISL. FEDERAL - Decreto Lei 9760 - de 5 de setembro de 1946 

Dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências. 
M.A. - INGRA - Instrução n.° 20 
Fixa diretrizes para execução de serviços topográficos. 
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A AVALIAÇÃO DE SERVIDÕES 

Eng.° Luiz Augusto Seabra da Costa 

INTRODUÇÃO 

1 1. Direito de Propriedade 

Direito de propriedade é o poder que ao homem é reconhe- 

cido de ter como exclusivamente suas as coisas que legitimamente 
adquiriu, inclusivé de usá-las e delas dispor (Roberto Barcellos de 
Magalhâes - Teoria e Prática da Desapropriação .- pág. 5). 

1 1 .1. Propriedade do sub-solo e do espaço aéreo 

A propriedade do solo abrange a do que lhe está superior e 

inferior, em loda a altura e em toda a profundidade, úteis ao seu 
exercício, não podendo, todavia, o proprietário opor-se a trabalhos, 
que sejam empreendidos a uma altura ou profundidade tais, que não 
tenha ele interesse algum em impedí-los (Código Civil Brasileiro - 
Art. 526). 

A Constituição Federal de 1946 declarou que as jazidas (minas) 
e demais riquezas do sub-solo, constituem propriedade distinta da 
do solo para efeito de exploração ou aproveitamento industrial. 

Assim, contrariamente ao que muitos pensam, o sub-solo não 
é de propriedade da União: A propriedade da superfície do solo 
abrangerá a do sub-solo, na fcrma do direito comum, não incluída, 

porém, nesta, a •das substâncias minerais ou fósseis úteis à indústria 
(Código de Minas - Decreto-lei federal n.° 1.985, de 20/01/1940, 
Ar?. 4°). 

No que se refere ao espaço aéreo, a propriedade da superfície 

do solo continua abrangendo a do espaço aéreo, até a altura necessá-
ria à plena utilização do solo. Assim é queo Código do Ar (Decreto-lei 

federal n.° 438, de 08/07/1938), no seu artigo 61, informa ser per- 

mitido o vôo sobre propriedades privadas, desde que não prejudique 
o domínio do solo. 

Em resumo, a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo 
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e a do sub-solo, até a altura e até a profundidade necessárias à plena 
utilização do solo, excluindo-se, apenas, as substâncias minerais ou 

fósseis úteis à indústria. 

1 .2. Intervenção na Propriedade Privad.a 

A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor 
de seus bens, e de reavêlos do poder de quem quer injustamente os 

possua (Código Civil Brasileiro - Art. 524). 

O domínio presume-se exclusivo e ilimitado, até prova em con-

trário (Código Civil Brasileiro - Art. 527). 

Assim, dentre os direitos dominais privados, incluem-se o direito 
de uso da propriedade que, além de exclusivo, deve ser ilimitado, 
ou seja, o proprietário tem o diretio de usar a propriedade com 

exclusividade e liberdade. 

Ocorre que o direito de propriedade não é mais, como nos tem-

pos da Revolução Francesa, considerado absoluto e sagrado. Hoje é 

pacífico que a propriedade desempenha uma função social, estando 
o seu exercício condicionado ao bem coletivo (Guido Zanobini - Corso 

di Diritto Ammnistrativo - vol. IV, pág. 187). 

Esse condicionamento da propriedade particular a urna função 
social, implica em determinados constrangimentos, impostos pela Ad-

ministração Pública e pelo Direito Privado, visando impedir o uso 

nocivo da propriedade e assegurar os direitos de vizinhança de ter-
ceiros. Também em nome dessa função social, o Poder Público pode, 

mediante procedimentos legais específicos, intervir na propriedade 

privada. 

Dessa forma, entende-se por intervenção na propriedade privada, 
todo o ato do Poder Público que, compulsoriamente, retire ou limite 

direitos dominais privados, visando o interesse público. 

O interesse público sobrepoem-se ao interesse do particular mas 
não pode causar-lhe prejuízos, donde toda a intervenção na proprie-

dade privada deve ser indenizada, embora nem sempre em dinheiro. 
Os meios específicos de intervenção na propriedade privada são: a 
desapropriação, a ocupação temporária, a requisição, a restrição e a 

servidão. 

1 . 2. 1 . A desapropriação 

De:apropriação ou expropriação é a transferência compulsória de 
bens particulares (ou públicos de entidade de grau inferior) para o 

Poder Público ou seus delegados, por necessidade ou utilidade pú-
blica, ou ainda por interesse social, mediante prévia e justa indeniza' 
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ção em dinheiro, salvo a exceção constitucional do pagamento em 

títulos especiais da dívida pública, para o caso de propriedade (F-lely 

Lopes Meireiles - Direito Administrativo Brasileirp - pág. 493). 

Assim, pela desapropriação, o detentor do domínio  (direto ou 
útil) perde integralmente lodos os seus direitos dominiais, em favor 

do Poder Público, que passa a ser o novo proprietário do bem. É uma 

venda compulsória e o antigo proprietário deverá ser previamente 
indenizado. 

1.2.2. - A ocupação temporária 

Ocupação temporária é •a utilização transitória de um bem parti-
cular infungível, disposta a favor da Administração ou de um parti-

cular, a seu serviço ou por ela autorizado, que o Poder Público faz, 
compulsoriamente, por razões de interesse nacional ou público, me-
diante prévio ajustamento do preço, amigável ou judicialmente. 

Assim, pela ocupação temporária, o proprietário cede, por um 

certo tempo, o uso e o gozo do bem mas dele continua proprietário. 
É uma locação compulsória e o proprietário do bem deve  receber 
um aluguel justo e periodicamente atualizado em função da desvalo-

rização da moeda e da valorização real do :bem enquanto durar a 

ocupação, sendo que tal aluguel deve ser previamente ajustado, ami-
gável ou judicialmente. 

A lavra de jazidas minerais, por exemplo, sujeita o terreno onde 
as mesmas se localizam a uma ocupação temporária. Neste caso, o 
proprietário do solo deverá receber o justo aluguel do terreno, en-
quanto perdurar a exploração da jazida, como se se tratasse de uma 
locação comercia! comum. 	 - 

Terminada a ocupação temporária, o proprietário do bem deve 

recebê-lo de volta, nas mesmas condições de utilização que possuia, 
antes da ocupação. 

1.2.3. 	A requisição 

Requisição é o ato pelo qual a União, em tempos de guerra ou 

de perigo iminente ou em tempos normais, para intervir no domínio 
econômico, auto-executoriamente, impõe a alguém a obrigação de ce-

der-lhe temporariamente o uso de um bm infungível (móvel ou imó-

vel) ou de ceder-lhe a propriedade de um bem fungível, mediante 
indenização posterior mas previamente fixada, no caso de bens fun-
gíveis. 

A requisição difere da ocupação temporária ou da desapropria 
ção, pelas seguintes características: a) somente a União pode requisi- 
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ter; b) a requisição só visa adquirir a prop:iedade de bens fungíves; 
c) a requisição é auto-executória; d) a requisição pode incidir sobre 
serviços;  e) a requisição é indenizada posteriormente, 

1.2.4. A restrição 

Restrição é a limitação do direito de uso da propriedade, imposta 
auto-executoriamente pela Administração, visando disciplinar o uso de 
um grupo de propriedade, de forma a beneficiá-las reciprocamente. 

Assim, a restrição apenas afeta parcialmente o direito de uso da 
propriedade, seja no que se refere à exclusividade desse uso, sela, 
come mais frequentemente ocorre, no que se refere à liberdade nesse 
uso. 

São características fundamentais da restrição: a) atingir um grupo 
de propriedades (no mínimo duas); b) a restrição imposta a uma 
propriedade deve beneficiar as outras, na mesma medida em que, 
imposta às outras, beneficia a primeira; o) a restrição  é auto-executória. 

Como há esse benefício recíproco, as restrições não são indeni-
záveis em dinheiro ou, melhor dizendo, as restrições são automatica-
mente indenizadas pelo benefício recíproco, descabendo nova inde-
nização em dinheiro. 

São exemplos típicos de restrições; a exigência de recuos nas 
construções, a exigência de limpeza  •e tapamento de terrenos baldios, 
etc, etc.. 

Embora as restrições, quase sempre, afetem o direito de liberda-
de de uso da propriedade, também podem afetar o. direito de exclu-
sividade desse uso. Assim é que, se um proprietário não limpar seu 
terreno baldio, a Administração pode nele penetrar, desenvolvendo 
ali as alividades de limpeza, cobrando-as posteriormente do proprie- - 
tário, dado que o mesmo não contribuiu para o benefício recíproco. 

Note-se que, eventualmente, a restrição pode ser imposta a um 
grupo de propriedades, entre as quais haja uma propriedade pública. 
Nesse caso, essa propriedade pública equipara-se à propriedade par-
ticular: sofre a mesma restrição e aufere o mesmo benefício recíproco 
(por exemplo: um prédio de propriedade da Prefeitura, do Estado 
ou da União está sujeito aos mesmos recuos que um seu vizinho de 
propriedade particular). 

É importante notar que, se for aberta uma exceção, em benefício 
de uma das propriedades do grupo, ou se, dentre essas propriedades 
do grupo, existir alguma que não mais possa ser sujeitada à restrição, 
as outras propriedades do grupo terão direito a urna indenização em 
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dinheiro, desde que deixarão de receber o benefício recíproco, fican-
do descaracterizada a restrição. 

1.2.5. A servidão 

Servidão é a limitação do direito de uso da propriedade, seja no 
que se refere à exclusividade do uso, seja no que se refere à liber-
dade do uso, imposta compulsoriamente ao proprietário, em benefício 
da Administração, em benefício de outras propriedades, em bene-
fício de terceiros ou mesmo em benefício dai coletividade, mediante 
prévia e justa indenização em dinheiro. 

Assim, da mesma forma que a restrição, a servidão, não afeta 
o direito de propriedade em sua inteireza, mas apenas um dos aspec-
tos da expressão desse direito, qual seja, a exclusividade e/ou liber-
dade do uso da propriedade. 

Dessa forma, imposta a servidão, o proprietário fica cbrigado 
a tolerar que outros, juntamente com ele, se utilizem de sua proprie-
dade para um certo fim (limitação ao direito de exclusividade do uso) 
e/ou fica impedido de dar à propriedade o uso que seja mais 
conveniente e que lhe •proporcione os maiores benefícios (limitação 
ao direito de liberdade de uso). 

São características fundamentais da servidão: a) •poder atingir 
a apenas uma  propriedade;  b) beneficiar a Administração, outras 
propriedades, terceiros ou a coletividade, sem reciprocidade, mesmo 
quando imposta a um grupo de propriedades;  d) ser previamente 
indenizada em dinheiro. 

As servidões são chamadas pessoais, quando incidentes sobre 
uma coisa, em favor de uma pessoa. O titular da servidão., nesse caso, 
é a pessoa que se beneficia com a servidão. 

As servidões são chamadas prediais, quando incidentes sobre 
um imóvel (serviente), em favor de outro imóvel (dominante). O 

titular da servidão, nesse caso, é o proprietário do imóvel dominante. 

As servidões serão chamadas administrativas, quando o titular 
da servidão for o Poder Público. 

Como exemplos da diferença existente entre a restrição e a 
servidão, podemos citar os seguintes: 
- 	

- a proibição de construir acima de urna determinada altura 

será uma restrição, quando visar coibir excessos demográficos mas 

será uma servidão, quando visar a segurança das aeronaves, nas 
proximidades de um aeroporto; 
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-. a proibição de construir acima de uma determinada altura 
será urna restrição, quando imposta a todas as propriedades de um 
bairro mas será uma servidão, quando já existirem, nesse bairro, 

construções acima da altura limitada. 

- a proibição de construir acima de uma determinada altura 
será uma restrição, enquanto imposta a todas as propriedades de 
um bairro mas passará à ser uma servidão, do momento em que 
for permitida uma construção acima da altura limitada. 

É importante notar que, muitas vezes, a Administração impõe 
servidões disfarçadas em restrições. Por outro lado, há algumas res-
trições que, como já vimos, podem transformar-se em servidões. 

Nesses casos, • provado que não se tratam de restrições, não existirá 
o benefício recíproco para as propriedades e, eventualmente, podem 
não existir beneficiários da servidão. Quando isto ocorrer, a Adminis-
tração deve cancelar a suposta restrição (servidão de fato), desde 
que seria absurdo pagar uma indenização por uma servidão que não 
traz benefícios a nada ou a ninguém. Entretanto, não havendo o can-

celamento, a indenização se impõe. 

Como já foi dito, as servidões podem afetar apenas o direito 

de exclusividade de uso da propriedade, podem afetar apenas o di-

reito de liberdade de uso da propriedade ou podem afetar, concômi-

tantemente, tanto o direito de exclusividade, como. o direito de liber-
dade de uso da propriedade, sendo que este último caso é o mais 

freqüente. 

As servidões podem ser impostas especificamente ou podem 

resuitar de um outro ato qualquer do Poder Público, ou da Adminis-

tração. 

As servidões são geralmente perpétuas mas também poderão 

ser temporárias. 

Como exemplos de servidões perpétuas, podemos citar: 

- a servidão de transito estabelecida para os agentes da Admi-

nistração Pública, incidente scbre uma faixa de 10 (dez) metros de 

largura, nas margens das correntes que, não sendo navegáveis nem 
flutuáveis, concorrem apenas para formar outras, simplesmente flu-

tuáveis e não navegáveis (Código de Águas - Ad. 12). 

- as servidões prediais, de modo geral. 

- as servidões administrativas, de modo geral, destinadas à 

construção de obras diversas, como por exemplo: linhas de transmis- 
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são de energia elétrica, oleodutos, gasoclutos, adutoras, aquedutos, 
pontes, viadutos, transportes subterrâneos, etc., etc.. 

Como exemplos de servidões temporárias, podemos citar: 

- a imposta pela pesquisa de jazidas minerais, pela qual o 
proprietário do imóvel onde as mesmas supostamente se localizam, 
não só é obrigado a tolerar que terceiros adentrem sua propriedade 
e ali desenvolvam suas atividades, como também poderá ficar limi-
tado no seu direito de liberdade de uso da propriedade, pelo tempo 
que durar a prospecção. •Nesse caso, a servidão, ou termina com o 
encerramento das atividades dos pesquisado.res, ou será substituída 
pela ocupação temporária, que possibilitará a lavra da lazida (Decre-
to-lei federal n.° 227, de 28/02/1967). 

-- a imposta pelas pesquisas arqueológicas, pela qual o pro-
prietário do imóvel também tem cerceado o seu direito de exclusivi-
dade e liberdade de uso da propriedade, pelo tempo que durar a 

;-r busca. Nesse caso, a servidão, ou termina com o encerramento das 
atividades dos pesquisadores, ou continua, sob •a forma de tomba-
mento, que protegerá as obras encontradas e que não possam ser 

removidas. 

- a imposta pela declaração de utilidade pública para fins 
de desapropriação, pela qual o proprietário do imóvel, pelo prazo 

a 	de cinco anos, não só é obrigado a tolerar que terceiros penetrem 
na sua propriedade e ali desenvolvam atividades de medição e ava-
liação, como, de fato, pode ficar impedido de dar ao imóvel a utili- 

g 	zação mais conveniente, dado o não pagamento das benfeitorias 
executadas depois da declaração de utilidade pública, ainda que úteis, 
por ocasião da eventual desapropriação. Neste caso, a servidão, ou 
termina pela cadicidade da declaração de utilidade pública, ou é 
substituída pela desapropriação. 

Por serem frequentes e geralmente mal interpretadas, estudare-
mos, mais detalhadamente, as seguintes servidões: a) os recuos para 
alargamento de ruas; b) as faixas "non aedifícandi"; c) as decorrentes 
de tombamento. 

Recuas para o alargamento de ruas 

A exigência de recuos de frente para as construções de uma rua 
é uma restrição, quando visa uma melhor insolação e ventilação dos 
edifícios. Aplica-se a todas as propriedades da rua é todas recebem 
os benefícios recíprocos (melhor insolação e ventilação). 

Entretanto, quando a exigência de recuo é feita,. apenas para as 
propriedades que venham a ser construídas ou reformadas, visando 
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um futuro alargamento da rua, a restrição está descaracterizada. Tra-

ta-se de uma servidão, uma vez que se aplica apenas a algumas 
das propriedades da rua, a propriedade atingida não recebe nenhum 

benefício recíproco e a beneficiada é a íirópria Administração, que 

não terá que indenizar as construções, quando do alargamento. 

Como já vimos, mesma a declaração de utilidade pública para 
fins de desapropriação é uma servidão e dessa forma, se a Adminis-

tração desejar eximir-se do pagamento de benfeitorias, quando de 

um futuro e muitas vezes remoto alargamento da rua, deverá optar 
entre expropriar de imediato a área necessária ou suleitar-se ao pa-

gamento de uma indenização pela servidão imposta e que será devi-
da ao proprietário, desde o momento em que o mesmo for impedido 
de construir no seu terreno. 

Se assim não fosse, o proprietário de um terreno inteiramente 
contido dentro da faixa necessária ao futuro alargamento de uma 

rua, ficaria, por tempo indeterminado, impedido de construir em toda 

a sua propriedade, sem receber qualquer indenização, em benefício 
excusivo da Administração. 

- Faixas "non aedificandi" 

A legislação rodoviária e ferroviária, geralmente, impõe aos 

terrenos marginais das rodovias e ferrovias, a proibição. de constru-

ções a menos dê 15 metros da rodovia ou ferrovia, contados da divisa 
db domínio público com o particular. 

Trata-se de caso bastante semelhante ao dos recuos para o fu-
turo alargamento de ruas, como se verá. 

A Administração procura enquadrar essa limitação entre as res-

trições, alegando que a mesma atinge todas as propriedades lindeiras 

às rodovias ou ferrovias, trazendo-lhes o benefício recíproco da se-

gurança e higiene das edificações que, se levantadas muito próximas 
do leito carroçavel, ficariam expostas aos perigos do trãnsito, à poei-

ra e à fumaça dos veículos. 

Ora, habendo-se que a largura mínima da faixa de domínio de 

uma rodovia é de 50 metros, esses argumentos serão facilmente des-

truidos, não passando de uma mal sucedida tentativa de disfarçar em 

restrição, o que realmente é servidão. 

No que se refere à segurança, se um veículo outrem desgoverna-

do atravessar a metade da faixa de domínio e destruir a cerca divi-

sória, não serão os quinze metros da faixa "non aedificandi" que irão 

impedir esse veículo de danificar as construções. 



No que se refere à higiene, a argumentação é ainda mais pueril. 
A proibição á válida para qualquer espécie de construção e não ape-

nas para as construções residenciais. Assim, é difícil entender de que 

forma a poeira e a fumaça podem prejudicar, por exemplo um 
depósito de estrume. 

Mesmo para as construções residenciais, a proibição não traz 
qualquer benefício, uma vez que as faixas de domínio das rodovias e 

ferrovias são muito mais largas que as ruas ou avenidas e nestas, 
mu:io mais poluidas pe1c trânsito lento e congestionado, o recuo 

exigido para atender às necessidades de insolação e ventilação é, 
geralmente, muito menor. 

O ve;-dadeiro motivo dessa pïoibição é possibilitar, no futuro, a 

desapropriação dessa faixa sem pagamento das benfeitorias, para 

a construção de vias marginais, quando as propriedades lindeiras às 
rodovias e ferrovias não tiverem sido anteriormente loteadas. Tanto 

assim é que, enquanto o artigo 7.° do Decreto-lei n.° 1 3.62ó, de 
21/10/1943, estabelece que "nenhuma construção poderá ser feita 

a menos de 15m (quinze metros) do limite das estradas de rodagem 
estaduais", o artigo 278 do Decreto estadual n,° 5.916, de 13/03/75, 

tratando das exigências para aprovação de loteamentos, estabelece 
que "à margem das faixas das estradas de ferro e de rodagem, é 
obrigatória a existência de ruas de 1 Sm (quinze metros) de largura, 
no mínimo". 

Assim, se uma construção for levantada a quinze metros do 
limite de uma estrada de rodagem, ficará junto ao alinhamento da 

via marginal, quando esta for construída. Nessa ocasião, o Estado não 
mais está preocupado com a segurança ou com a higiene dessa cons-
trução. 

No caso específico das estradas de rodagem, as faixas "non 
aedificandi' onde não á permitida, sequer, a colocação de anúncios; 

trazem, também, um benefício aos usuários da estrada, no que tange 
à segurança do trânsito, à visibilidade e à estética. É o que se de-

preende do parágrafo único do artigo 8.° do Decreto-lei estadual 
n.° 13.626, que diz: "A colocação de anúncios, em terrenos adjacen-

tes us estradas de rodagem estaduais, somente será permitida me-

diante prévia licença do Departamento de Estradas de Rodagem e 

deverá satisfazer às condições que forem estabelecidas em regula-

mento, relativas às distância, à localização, ao efeito estético, à visibi-

lidade, à perspectiva panorâmica, à segurança da circulação e ao 
pagamento relativo a anúncios". 

Em resumo, as faixas "non aedificandi" caracterizam-se como ser- 
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vidões, uma vez que não trazem benefício recíproco à propriedade, 

beneficiando apenas a própria Administraçáo e. os usuárics da estrada 
(no caso das rodovias). Devem, porianto, ser indenizadas em dinhei-

ro. 

- Servidão decorrente do tombamento 

O artigo 175 da Constituição Federal de 1946 declarou que: 

"As obras, monumentos & documentos de valor histórico e artístico, 

bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados 

de partioular beleza, ficam sob a proteção do Poder Público". 

A proteção desses bens é realizada por meio do tombamento, 

ou seja, da inscrição da coisa em livros especiais-Livros do Tombo - 

na repartição pública competente. 

As coisas tombadas permanecem no domínio e na posse de 

seus proprietários. 

Entretanto, as coisas tombadas não poderão, em caso algum, ser 

demolidas, destruídas ou mutiladas. 

As coisas tombadas também não poderão, sem a prévia autoriza-
ção da autoridade competente, ser reparadas, pintadas ou restauradas. 

Além disso, na vizinhança das coisas tombadas, não se poderá 

fazer qualquer construção que lhes impeça ou reduza a visibilidade, 

nem nelas colocar anúncios ou cartazes, 

O conceito de redução de visibilidade, para os fins da Lei de 

Tombamento, é amplo, alcancando não só a tirada da vista da coisa 
tombada, como a modificação do ambiente ou da paisagem adjacente, 

a diferença de estilos arquitetônicos e tudo mais que contraste ou 
afronte a harmonia do conjunto, tirando o valor histórico ou a beleza 

original da obra protegida. 	 ... 
A Lei de Tombamento (Decreto-lei federal n.° 25, de 30/11/37), 

determina que, se as condições de conservação da coisa tombada 

acarretarem despesas extraordinárias para o proprietário, deverão ser 
elas suportadas pelo Poder Público ou realizada a desapropriação do 

bem tombado. 

Ocorre que, no caso do tombamento de bens imóveis, seu pro-

prietário e os proprietários dos imóveis vizinhos, .podem ficar impedi-

dos de dar às suas propriedades o uso mais conveniente, e isso em 

benefício da toletividade, sem receberem qualquer benefício recípro-
co. Além disso, ficam obrigados a tolerar a constante entrada de fis-

cais e de outros funcionários da Administração, em suas propriedades. 
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Dessa forma, o tombamento de um imóvel impõe-lhe sempre 

uma servidão, podendo impor também, uma servidão a propriedades 

vizinhas. fssas servidões, independentes das despesas extraordiná-

rias de conservação, devem ser indenizadas em dinheiro. 

2. CRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DAS SERVIDÕES 

Segundo o Ministro Luiz Gailolti, "avaliação é o ato processual 
que tem por fim a declaração, por pescoas competentes, de quanto 

valem, em moeda corrente, os objetos, coisas c:u direitos". 

Como iá foi visto, a servidão é uma limitação do direito de uso 

da propriedade, seja no que se refere à exclusividade do uso, seja 

no que se refere à liberdade do uso. 

Imposta •uma servidão, a propriedade passa a valer menos do 
que valia antes, ou seja, sofre uma desvalorização. 

Assim, a avaliação da servidão é, na verdade, o cálculo da 

desvalorização sofrida pela propriedade, em conseqüência da limita-
fação imposta à exclusividade e/ou liberdade de uso dessa proprie-

dade. 

Tratando-se de uma desvalorização, o valor da servidão será 
sempre expresso em termos de fração ou porcentagem do valor total 
da prcpriedade. 

Considerando-se que a servidão pode limitar o direito de uso da 

propriedade, tanto no que se refere à exclusividade do uso, como 
no que se refere à liberdade do uso, será 'necessário analisar, separa-
demente, qual a desvalorização: resultante, em cada um desses casos. 

2.1 . DesvalorizaçSo devida à limitação do direito de uso, no 

quo se reks à exclusividade 

A limitação do direito de uso, no que se refere à exclusividade, 
caracteriza-se quando, imposta a servidão, fique o proprietário obriga-

do a tolerar que outros, juntamente com ele, se utilizem de sua pro-

priedade, para um certo fim. 

Ora, a excusividade é uma qualidade que não admite grada-

ções. No caso, o uso da propriedade, ou é exclusivo, ou não é. Não 

há meio termo, sendo irrelevante determinar em benefício de quem 

ou de que maneira a exclusividade deixou de existir. 

Assim, qualquer limitação imposta ao direito de uso, no que se 
refere à exclusividade, equivale à perda por inteiro dessa exclusivi-

dade. 
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Dessa fc.rrna, a desvalorização de uma propriedade, devida à 

perda sempre total da exclusividade do seu uso, será uma porcenta-

gem fixa e sempre igual, seja qual for o tipo da servidão imposta 
e seja qual for a espécie de propriedade. 

2.2. DesvaIorizaço devida à limitação do direito de uso, no 
que se refere à liberdade 

A limitação do direito de uso, no que se refere à liberdade, ca-

racteriza-se quando, imposta a servidão, fique o proprietário, tácita 

ou implicitamente, impedido de dar a essa propriedade o uso mais 
conveniente e que lhe proporcione os maiores benefícios. 

Assim, dependendo da natureza da servidão ou das obras que 
serão executadas no local, o proprieário poderá ficar impedido de dar 
à propriedade o aproveitamento econômicamente mais aconselhável, 

como por exemplo, no caso de terrenos: receber construções, receber 

determinado tipo de plantação, etc. 

Em outras palavras, dependendo da natureza da servidão ou 
das obras que ali serão executadas, a propriedade pode perder uma 

ou mais de suas utilidades, sofrendo, conseqüentemente, uma desva-

lorização. 

As propriedade podem ter uma única utilidade ou podem ter 
várias utilidades, umas mais e outras menos importantes. A desvalori-

zação decorrente da perda de uma determinada utilidade será tanto 

maior, quanto maior for a importôncia dessa utilidade perdida. 

Dessa forma, a desvaorização de uma propriedade, devida à li-

mitação da liberdade do seu uso, será uma porcentagem variável, 

de caso para caso, dependendo da utilidade que a propriedade tinha, 
antes de instituída a servidão, e da utilidade que continuará tendo, 

depois de instituída a servidão. 

2.3, Conclusão 

Como se viu, a desvalorização de uma propriedade sujeila a 

uma servidão não pode se., como querem muitos, uma porcentagem 
fixa e invariável, seja qual for o tipo de servidão imposta e seja qual 
for a utilidade da propriedade. 

Essa desvalorização fixa e invariável só ocorrerá nos casos em 

que a servidão venha a limitar, apenas e tão-somente, a exclusividade 
do uso da propriedade. Esses casos são extremamente raros. 

Geralmente, as servidões limitam, tanto a exclusividade, como 

a. liberdade de uso, havendo também numerosos casos em que apenàs 
a liberdade de uso é limitada. 
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De qualquer maneira, sempre que a liberdade de uso for limita-
da, seja tácita, seja irnp!icitamente, a desvalorização decorrente dessa 

limitação será variável e dependerá do tipo de servidão imposta e da 
utilidade cia propriedade. 

3. CLASSIFICAÇÃO E UTILIDADES DOS TERRENOS 

O critério para a avaliação de servidões é basicamente o mesmo, 
quer a servidão incida sobre prédios, construções ou outras benfeito-
rias, quer incida sobre terrenos. 

Por serem muito mais freqüentes, passaremos, d'ora em diante, 

a analisar, apenas, a avaliação das servidões incidentes sobre terrenos. 

Os terrenos, de acordo com as suas características físicas e de 
acordo com a utilização efetiva de terrenos semelhantes, situados na 
mesma região, podem ser classificados, em função de sua capacidade 
de uso e em função de seu tamanho relativo, em: 

- G!ebas rurais 

- lotes rurais 

- Glebas semi-urbanas 

- Lotes semi-urbanos 

- Glebas urbanas 

- Lotos urbanos 

3 1 . As Glebas Rurais Loteávejs e os Lotes Rurais 

As Glebas rurais loteáveis são as glebas que podem, com sucesso, 
ser divididas em lotes rurais. Os lotes rurais e, por extensão, as glebas 
rurais loteáveis, situam-se, em geral, longe dos grandes núcleos urba-

nos, podendo ser classificados em: agrícolas, pastorís e silvíco.las. 

3. 1 . 1 . - Glebas e lotes rurais agrícolas 

Os lotes rurais agrícolas são as fazendas ou as áreas que se 
prestam para atividades agrícolas de grande monta. 

Pela ordem de importência, são as seguintes as utilidades dos 

lotes rurais agrícolas e, por extensão, das glebas rurais agrícolas lo-
teáveis: 

- receber culturas de porte médio 

- receber •pastagens 

- receber culturas de grande porte 

- receber culturas de pequeno porte 

- receber construções 
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3. 1 . 2. 	c:cbas o lotes rurais pastorís 

Os lotes rurais pastorís são as fazendas ou as áreas que se 
prestam à criação de animais de grande médio porte. 

Pela ordem de importância, são as seguintes as utilidades dos 

lotes rurais pastorís e, por extensão, das glebas rurais loteáveis. 

- 	receber pastagens 

- 	receber culturas de grande porte 

- 	receber culturas de porte médio• 

- 	receber pastagens 

- 	receber culturas de pequeno porte 

- 	receber construções 

3. 1 .3. 	Glebas e lotes rurais silvícolas 

Os lotes rurais silvícolas são as fazendas ou as áreas que se 
prestam ao plantio de árvores de grande porte ou à manutenção de 

florestas naturais. 

Pela ordem de importância, são as seguintes as utilidades dos 
lotes rurais silvícolas e, por extensão, das glebas rurais silvícolas lo-

teáveic: 

- receber cuturas de grande porte 

- receber culturas de porte médio 

- receber pastagens 

- receber culturas de pequeno porte 
- receber construções 

3.2. As Glebas Semi-urbanas Loteáveis e os Lotes Semi-urbanos 

As glebas semi-urbanas oteáveis são as glebas que podem, com 
sucesso, ser divididas em lotes semi-urbanos. Os lotes semi-urbanos 

e, por extensão, as glebas semi-urbanas loteáveis, situam-se, em ge-

ra1, perto dos grandes centros 'urbanos ou de rodovias de, tráfego 

intenso, podendo ser classificados em: edificáveis, cultiváveis e hor-

tícol as. 

3.2. 1 . Glebas e lotes semi-urbanos edificáveis 

Os lotes zemi-urbanos edificáveis são as áreas predominantemen 
te propicias a receberem construções, tais como: postos de gasolina, 
oficinas, hotéis, motéis, restaurantes, depósitos, indústrias, residências 

de alto padrão, etc. 

Pela ordem de importáncia, são as seguintes as utilidades dos 
lotes semi-urbanos edificáveis e, por extensão, das glebas semi-urba-

nas edificáveis loteáveis: 



- receber construções 

- receber culturas de pequeno porte 

receber culturas de porte médio 

3.2.2.  Glebas e lotes semi-urbanos cultiváveis 

Os lotes semi-urbanos cultiváveis são as áreas predominantemen-

te propícias à instalação de sítios de recreio, chácaras para atividades 

agrícolas de pequena monta, granjas para a criação de pequenos ani-

mais e aves, educandários, sanatórios, hotéis-fazenda, etc.. 

Pela ordem de importância, são as seguintes as utilidades dos 
lotes semi-urbanos cultiváveis e, por extensão, das glebas semiurba-
nas cultiváveis e loteáveis. 

- receber culturas de porte médio 

- receber construções 

receber culturas de pequeno porte 

3.2.3.  Glebas e lotes semi-urbanos hortícolas 

Os lotes semi-urbanos hortícolas são as áreas predominantemen-

te propícias à instalação de chácaras 'para a produção de verduras, 

legumes, frutas, etc. 

Pela ordem de importância, são as seguintes as utilidades dos 
lotes semi-urbanos hortícolas e, por extensão, das glebas semi-urbanas 
hortícolas loteáveis: 

- receber culturas de pequeno porte 

- receber culturas de porte médio. 

- receber construções 

3.3. As Glebas Urbanas Loteáveis e os Lotes Urbanos 

As glebas urbanas loteáveis são as glebas que podem, com 

sucesso, ser divididas em lotes urbanos. Os lotes urbanos e, por ex-
tensão, as glebas urbanas loteáveis, situam-se, em geral, dentro ou 
nas proximidades dos centros  urbanos, podendo ser classificados em: 
comerciais, industriais e residenciais, conforme sejam predominante-

mente adequados a receber, respectivamente, lojas, armazéns ou in-

dústrias e residências, em função de suas características ou de zonea-
mento imposto pelos poderes competentes. 

As glebas urbanas loteáveis e os lotes urbanos, sejam industriais, 

comerciais ou residenciais, possuem uma única utilidade, qual seja: 

- receber construções 
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4. AVALIAÇÃO DE SERVIDÕES INCIDENTES SOBRE TERRE4OS 

Como no caso de qualquer propriedade, a servidão, imposta a 
uma terra ou terreno, poderá ocasionar dois tipos de desvalorização: 

uma, fixa e invariável, decorrente da perda da exclusividade de uso 

da terra e outra, variável, decorrente de limitações, tácitas ou implíci-

tas, à liberdade de uso da terra. Como é óbvio, a soma dessas duas 

desvalorizaões não poderá ultrapassar o valor total do terreno objeto 

da servidão. 

4. 1 . Desvalorização Fixa e Invariávd 

A desvalorização mínima que tem sido fixada judicialnente, para 

a indenização de servidões, é de 5% (cinco por cento) do valor do 

terreno objeto da servidão. 

Admitindo-se que, nesses raríssimos casos, não tenha ocorrido ou 

não lenha sido considerada quaquer limitação à liberdade de uso da 
terra, podemos concluir que tal desvalorização seria devida, apenas, 

à perda da exclusividade de uso da terra. 

Assim, a desvalorização decorrente da perda da exclusividade de 

uso da terra pode ser considerada como sendo de 5% (cinco por cen-

to) do valor do terreno objeto da servidão, seja -qual for o tipo dé 

servidão, imposta, seja qual for a natureza das obras que porventura 

venham a ser ali executadas e sejam quais forem as utilidades desse 
terreno. 

Em resumo, se, como decorrência da servidão, houver a perda 
da exclusividade de uso, o terreno objeto da servidão sofrerá uma 

desvalorização fixa e invariável de 5% (cinco por cento), não conside-
rada qualquer outra desvalorização decorrente de eventuais limita-

ções à liberdade de uso desse terreno. 

4.2. Desvalorização variável 

Considerando-se que a soma das desvalorizações fixa e variável 
não pode ser superior ao valor total do terreno objeto da servidão 
e considerando-se que a desvalorização fixa, se ccorrer, será sempre 

de 5% (cinco por cento) do valor do terreno objeto da servidão, con-

clue-se que a desvalorização variável, decorrente de limitações à liber-

dade de uso da terra, nunca poderá ser superor a 95% (noventa e 

cinco por cento) do valor total do terreno objeto da servidão. 

Assim, a desvalorização decorrente de limitações, tácitas ou implí-

citas, à liberdade de uso da terra variará entre zero e noventa e 

cinco por cento, dependendo da utihdade que o terreno linha, antes 



de imposta a servidão, e da utilidade que continuará tendo, repois de 
instituída a servidão. 

Dessa forma, se as limitações, tácitas ou implícitas, impostas 
pela servidão à liberdade de uso de um terreno, tirarem todas as 
utilidades desse terreno, a desvalorização variável será de 95% (no-
venta e cinco por cento), uma vez que, nesse caso, a liberdade de 
uso da terra terá sido inteiramente perdida. 

Por outro lado, se as limitações tácitas ou implícitas, impostas 
pela servidão à liberdade de uso de um terreno, não tirarem qualquer 
uma das utilidades desse terreno, a desvalorização variável será nula, 
uma vez que, nesse caso, a liberdade de uso da terra não terá sido, 
de fato, afetada. 

Finalmente, se as limitações, tácitas ou implícitas, impostas pela 
servidão à liberdade de uso de um terreno, tirarem apenas algumas 
das utilidades desse terreno, a desvalorização variável será maior do 
que zero mas menor do que noventa e cinco por cento, uma vez que, 
nesse caso, a liberdade de uso da terra terá sido parcialmente afetada. 

A desvalorização decorrente da perda de uma determinada utili-
dade de um terreno poderá ser calculada com o auxílio da seguinte 
fórmula que, testada para as mais diversas situações, tem sempre 
apresentado resultados bastante coerentes: 

1 
D = 190 ----- 	onde: 

L3'-1 J 

D n = porcentagem de desvalorização do terreno, pela perda de 

uma determinada utilidade 

a = número total de utilidades do terreno 

n = número de ordem de importância da utilidade perdida 

Assim, conhecendo-se o número e a ordem de importância das 
utilidades de um terreno, pode-se calcular as desvalorizações parciais, 
decorrentes da perda de cada uma dessas utilidades. A soma dessas 
desvalorizações parciais será a desvalorização variável. 

4.3. Desvalorização total 

A desvalorização total do terreno será a soma das eventuais des-
valorizações fixa e variável. No quadro da folha seguinte, estão assina-
ladas as eventuais desvalorizações que uma determinada espécie de 
terreno pode sofrer, seja em dcorrência da eventual perda da exclusi-
idade de uso, seja em decorrência de diferentes e eventuais limita- 
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çôes à liberdade de uso das várias clásses de terras, caiculadas de 
ardo com a fórmula acima sugerida. 

4.4. Exemplos Práticos e Considerações Gerais 

Para exemplificar o emprego da tabela da folha seguinte, na 
avaliaçâo de servidões, estudaremos os seguintes casos, bastante fre-
qüentes: 

GLEBAS GLEBAS SEMI-URBANAS GLEBAS RURAIS &OTEÁVEIS ou 
URBANAS L0TEÂvEIS ou LOTES RURAIS 
LOTEÁVEIS 1 	LOTES SEMI-URBANOS 

ou LOTES 

uRBANOS dificáveis Cultiváveis Hortícolas Agrícolas j 'Pastorís Silvícolas 

Desvalorização devida ,à even- 

tual perda de exclusividade de 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

uso da terra - 

culturas 
-o 

de pequeno -- 22% 7% 66% 3% 3% 3% 

porte - 

- culturas 
'o de porte 7% 66% 22% 63% 7% 21% 

médio 

0 a - - 
E culturas 

- e de grande 7% 21% 63% .---- ----- __- 
porte  ' 

o 
a 

pastagens 21% 63% 7% ----- --- ______- -.------ 

o oc 

o 
e -D construções 95% 66% 22% 7% 1% 1% 1% 

o 

4.4.1. Servidão imposta por uma linha de transmissio a um 
lote rural agrícola 

Nesse caso, temos as seguintes desvalorizações: 
- devida à perda da exclusividade de uso ..........5% 

	

- devida à limitação para culturas de grande porte . 	7% 

- devida à limitaçëo para receber construções ......1% 

	

DESVALORIZAÇÃO TOTAL .... 	13% 
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4 . 4 2. Servidão imposta por uma linha de transmissão a um 
lote semi-urbano cultivável 

Nesse caso, temos as seguintes desvalorizações: 
- devida à perda da exclusividade de uso ..........5% 
- devida à limitação para receber construções .......22% 

DESVALORIZAÇÃO TOTAL ........27% 

4.4.3. Servidão imposta por uma linha de transmissão a um 
lote urbano 

Nesse caso, temos as seguintes desvalorizações: 
- devida à perda da exc!usividade de uso ..........5% 
- devida à limitação para receber construções .......95% 

DESVALORIZAÇÃO TOTAL 	 100% 

4.4.4.  Servidão imposta por uma faixa "non aedi ficandi" a 
um lote rural agrícola 

Nesse caso, temos as seguintes desvaterizações: 
- devida à limitação para receber construções .......1% 

DESVALORIZAÇÃO TOTAL ........1% 

4.4.5.  Servidão imposta por uma faixa "non aedi ficandi" a 
um lote semi-urbano cultivável 

Nesse caso, temos as seguintes desvalorizações: 
devida à limitação para receber construções ........22% 

DESVALORIZAÇÃO TOTAL ........ 	22% 

4.4.6. Servidão imposta por uma faixa "non aed:i ficandi" a 
lote urbano 

Nesse caso, temos as seguintes desvalorizações: 
- devida à limitação para receber construções .......95% 

DESVALORIZAÇÃO TOTAL .......9s% 

* 

Como se verifica, uma mesma servidão, imposta a diferentes 
classes de terrenos, ocasiona desvalorizações inteiramente, diversas. 

Por outro lado, servidões diferentes, impostas à mesma classe de 
terreno, também ocasionam desva!orizações inteiramente diferentes. 

'Os resultados obtidos são, assim, bastante coerentes. Parece-nos 
perfeitamente razoável que, quanto mais intensas forem as limitações 
à liberdade de uso impostas pea servidão, tanto maiores devam ser 
as desvalorizações decorrentes. 
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£ de se notar que, teoricarnente, seria possível a existência de 

uma servidão que ocasionasse uma desvalorização nula. Seria o caso 

de uma servidão que não ferisse a exclusividade de uso e não tirasse 
nenhuma das utilidades do terreno. Na prática, entretanto, os exem-

plos são raríssimos. 

De todo o exposto, conclui-se que, para avaliar uma servidão, é 

necessário conhecer, perfeitamente, tanto as limitações impostas pela 

servidão, quanto as utilidades da propriedade. 

S. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AO!  PROPRIETÁRIO 

A indenização devida ao proprietário de um imóvel objeto de 

uma servidão deverá considerar os seguintes itens: 

- desvalorização do terreno objeto da servidão 

- valor das benfeitorias perdidas 

- valor das riquezas naturais perdidas 

No 
caso 

 da servidão não abranger todo o imóvel, deverão ser 

considerados mais os seguintes itens: 

- desvalorização dos terrenos remanescentes 

- prejuízos nos remanescentes do imóvel. 

5-1 . Desvalorização do Terreno Objeto da Servidão 

Este item, que é, geralmente, o principal componente da indeni-

zação, já foi analisado, em detalhes, no capítulo anterior. 

5-2. Valor das Benfeitorias Perdidas 

Deverão ser indenizadas todas as benfeitorias existentes no ter-

reno objeto da servidão e que, em conseqüência dessa servidão ou 
das obras que ali venham a ser executadas, devam ser destruidas ou 

não possam mais ser utilizadas, tais como: construções, plantações, etc. 

5-3. Valor das Riquezas Naturais Perdidas 

Deverão ser indenizadas as riquezas naturais existentes no terre-
no objeto da servidão e que, em conseqüência dessa servidão ou das 
obras que ali venham a ser executadas, devam ser destruídas ou não 

possam ser mais exploradas, tais como: matas nativas, pedreiras, ja-
zidas (desde que objeto de concessão federal), etc. 

5.4. Desvalorização dos Terrenos Remanescentes 

As limitações impostas ao uso do terreno objeto da servidão e 
as obras que ali venham a ser executadas, poderão ocasionar a des- 
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valorização dos terrenos remancontes, por vârios motivos, como será 
visto a seguir. 

5-4-1 . Desvalorização das remanescentes, em função das suas 
condições de acesso 

Se as limitações impostas ao uso do terreno objeto da servidão 

ou as obras que ali venham a ser executadas, impedirem ou dificul-
tarem o trânsito através do terreno objeto da servidão, poderá ocorrer 

a desvalorização dos remanescentes desse terreno, em conseqüência 
de •maiores dificuldades de acesso. 

Essa desvalorização dos remanescentes poderá ocorrer, ainda 
que as limitações ao trânsito sejam apenas parciais (só para veículos 
pesados, por exemplo). 

Se, o que é muito raro ,os remanescentes ficarem inacessíveis, 
sua desvalorização será total, uma vez que, nesse caso, tais remanes-
centes serão inaproveitáveis. 

5-4-2. Desvalorização dos remanestentes, em função do seu ta-
manho 

Se, o que é raro, as limitações impostas ao uso do terreno objeto 
da servidão e as obras que ali venham a ser executadas, selecionarem 
o imóvel ou se, o que é mais freqüente, a servidão for imposta a uma 

parcela substancial do imóvel, poderá ocorrer a desvalorização dos re-
manescente,s desde que os mesmos fiquem de tamanho inferior ao 

ideal para o desenvolvimento das atividades a que se destinam. 

Se os remanescentes ficarem de tamanho muito reduzido, sua 
desvalorização será total, uma vez que tais remanescentes serãõ ina-
proveitáveis. 

É o caso, por exemplo, dos remanescentes dos lotes urbanos: se 

não for possível ccnstruir nesses remanescentes, sua desvalorização 
será total, pois deixarão de ter qualquer utilidade. 

5-4-3. Desvalorização dos remanescentes, em função de motivos 
diversos 

As limitações impostas ao uso do terreno objeto da servidão ou 

as obras que ali venham a ser executadas, podem ocasionar a des-
valorização dos remanescentes do terreno, por outros motivos, além 
dos já analisados. 

- Escavações ou aterros, executados no terreno objeto da ser-

vidão, podem alterar as condições de irrigação ou de drenagem dos 

remanescentes ou podem ocasionar alterações no nível do lençol 
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freático, encharcando ou tornando áridos os remanescentes, desvalori-

zando-os. 

- A construção de uma linha de transmissão pode ocasionar a 

desvalorização dos remanescentes do terreno objeto da servidão, se, 

por exemplo, impedir ou dificultar sensivelmente a pulverização aérea 

desses remanescentes, em zona rural. 

- A proibição do uso de fogo ou de explosivos nas proximidades  

de oleodutos, pode ocasionar a desvalorização dos remanescentes, se 

impedir ou dificultar a futura exploração das riquezas naturais desses 

remanescentes, tais ccmo: pedreiras, olarias, etc. 

- O desmatamento de um terreno objeto de uma servidão po-

derá ocasionar a desvalorização dos remanescentes, se a erosão fizer 

com que esses remanescentes fiqu4m cobertos de lama. 

5.5. Prejuízos riøs remanescentes do imóvel 

Todos os motivos que podem causar a desvalorização dos rema-

nescentes do terreno objeto da servidão, podem, igualmente, causar 

prejuízos nesses remanescentes, desde que os referidos remanescen-

tes estejam sendo explorados ou possuam benfeitorias, à época da 

instituição da servidão. 

Assim, as maiores dificuldades de acesso, a redução de tamanho, 

as alterações das condições de irrigação ou de drenagem, a variação 

do nível do lençol freático, a dificuldade ou impossibilidade de pul-

vrizaçãb aérea, a impossibilidade do •uso de fogo ou explosivos, o 

clesmatamento do terreno objeto da servidão, etc., podem causar pre-

juízos nos remanescentes do imóvel, além das desvalorizações já ana-

lisadas. 

Esses prejuízcs nos remanescentes podem variar, desde um au-

menio no custo da produção em curso à época da instituiçãoda ser-

vidão, até• a perda total dessa produção, das benfeitorias e das ri-

quezas naturais, existentes nesses remanescentes. 

6. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS OLEODUTOS E PELAS LINHAS 

DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA aÉTRCA 

Por serem os casos mais freqüentes de servidões administrativas, 

estudaremos, em particular, as limitações impostas ao terreno pelos 

oleodutos e pelas linhas de transmissão de energia elétrica em alta 

tensão. 
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Limitações Impostas pelos Oleodutos 

As servidões destinadas à passagem de oleodutos são impostas, 
via de regra, sobre uma faixa de 20 (vinte) metros de largura. 

As Rmitações impostas  ao uso dessa faixa são as 'mais rigorosas, 
não sendo permitido qualquer tipo de construção ou de plantação. 

Ao proprietário, resta, apenas, "o direito de cruzar a faixa: a pé, 
a cavalo ou em veículos de peso médio". 

Como se vê, há uma completa inversão da situação. Tõdo se 
passa como se o proprietário é que fosse o titular de uma servidão 
de trânsito sobre a faixa do oleoduto. 

Em resumo, as servidões destinadas à construção de oleodutos, 
não só ocasionam a perda da exclusividade de uso d oterreno, como 
tiram todas as utilidades desse terreno, seja ele rural, inter-urbano ou 
urbano. 

Assim, a desvalorização do terreno obleto de uma servidão para 
construção de oleoduto, será sempre total. 

Além disso, é proibido o uso de fogo e de explosivos nas pro-
ximidades da faixa. Desa forma, as proximidades da faixa do oleodu-
to também estão sujeitas a uma servidão, que deverá ser avaliada. 

Finalmente, a proibição de travessia da faixa por veículos pesa-
dos, as escavações necessárias à construção de oleoduto, o aflora-
mento, em muitos pontos, da canalização (que deveria correr énterrõ-
da) e a erosão da faixa, inteiramente desmatada, são motivos freqüen-
tes da desvalorização e de prejuízos nos remanescentes. 

6-2. Limitações Impostas pelas Linhas de Transmissão de Energia 
Elétrica 

As servidões destinadas à passagem de linhas aéreas de trans-

missão de energia elétrica em alta tensão são impostas sobre faixas 

de largura variável, de acordã com a tensão da linha, num mínimo, 

via de regra, de 30 (trinta) metros. As limitações impostas ao uso dessa 

faixa consistem na proibição de plantações e de construções, acima de 

uma determinada altura. 

Cóntida dentro dos limites dessa faixa de servidão principal, há 

uma outra faixa secundária, destinada ao trânsito de pessoal e má-

quinas da Administração ou da concessicnária do serviço, com largu-

ra, geralmente, de três metros, onde não é permitido qualquer tipo 

de plantação ou de construção. 
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Além disso, não são permitidas queimadas nas proximidades da 
faixa. Dessa forma, as proximidades da faixa da linha de transmis-
são também ficam sujeitas a uma servidão, que deverá ser avaliada. 

6-2-1 . Plantações e cønstruçóes permitidas na faixa de servidão 
principal 

O terreno da faixa objeto da servidão deve ser desmatado. Na 
faixa de servidão principal mas fora da faixa de servidão secundária, 
são permitidas as culturas de pequeno e de médio porte, com exclusão 
da cánã 

Da mesmÀ maneira, são permitidas construções baixas e que não 
contenham pessoas ou material inflamável em seu interior. A distân-
cia vertical mínima, entre o condutor e o ponto mais alto da constru-
ção, na condição de flecha máxima, é calculada pela fórmula (NB-182 
da ABNT): 

ID = 4,0 + 0,01(D - 69) onde: 
u 

D = distância vertical mínima entre o ccndutor e a construção 

O = tensão nominal da linha, em quilovolts (mínimo = 69). 
u 

Assim, para linhas de até 69 quflovolts, a distância vertical míni-
ma entre o condutor e o ponto mais alto da construção, na condição 
de flecha máxima, será de quatro metros, o que, por si só, inviabilisa 
quase todo os tipos de construção. 

6-2-2. Desvalorizaço è preuízos nos remanescentes - zonas de 
risco 

As causas mais freqUentes de desvalorização e prejuízõs nos re-
manescentes são, para os imóveis rurais, a dificuldade ou a impossi-
bilidade de pulverização aérea e, para os imóveis inter-urbanos e ur-
banos, o pequeno tamanho dos remanescentes. 

A interferência nas transmissões de rádio e de televisão, bem 
como a possibilidade de rompimento de um condutcr, via de regra, 
ocasionam uma desvalorização dos remanescentes de imóveis inter-
urbanos e urbanos nas chamadas  zonas de risco. 

Essas zonas de risco são áreas circulares, com centro nos supor-
tes da linha e de raio igual à projeção horizontal do comprimento do 
condutor entre dois suportes consecutivcs. Dentro desses círculos, há 
a possibilidade de electrocução, em caso de rompimento do condutor. 
Essa desvalorização da zona de risco, por ser grandemente subjetiva, 
é de difícil avaliação. 
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7. CONSiDERAÇÕES FINAIS 

7-1. Servidão Temporária 

No caso de servidões temporárias, o cálculo da indenização é 

feito da mesma maneira que a exposta anteriormente, com, apenas, 
a seguinte alteração; 

A desva!orização, tanto do terreno objeto da servidão, como dos 
eventuais remanescentes não será indenizada por inteko. A indeni-

zação dessas desvalorizações deverá ser calculada a uma taxa que, 
sugerimos, seja de 100/. (dez por cento) do total das desvalorizações, 
por ano de duração da servidão. 

Dessa forma, uma servidão temporária de duração igual ou su-
perior a dez ano,s equivale, para efeitos de indenização, a uma ser-
vidão perpétua. 

7-2. Extinção da Servidão 

Uma servidão, imposta como perpétua, pode ser extinta ou can-

celada, por motivos diversos (Código Civil Brasileiro - Arts. 709 e 
710). 

Se a extinção de uma servidão perpétua se der antes do paga-
mento da indenização, esta deverá ser calculada como nos casos de 
servidões temporárias. 

Se, por outro lado, a extinção de uma servidão, se der depois do 
pagamento da indenização, o titular da servidão terá direito ao reem-

bolso da diferença a indenização efetivamente paga pela servidão per-
pétua e a indenização que pagaria pela servidão temporária que, na 
verdade, ocorreu. 

7-3. Avaliação de Imóveis lá Sujeitos a Servidões 

Em certos cascs, há a necessidade de avaliação de um imóvel, 
já sujeito a uma servidão. Seria o caso, por exemplo, da desapro-

priação de um terreno por onde passa uma linha de transmissão de 
energia elétrica. 

Nesses casos, o valor do imóvel será o valor que o •mesmo teria, 
caso não existisse a servidão, menos as desvalorizações, decorrentes 
da servidão. 

7. 4. Passagem através dos Remanescentes do Imóvel 

Nos casos de servidões administrativas para a passagem de li-

nhas de transmissão, oleodutos, adutoras, etc., o acesso à faixa 
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objeto da servidão, por pessoas e máquinas da Administração ou da 
concessionária do serviço, só poderá ser feito através da própria faixa 

de servidão. 

Assim, os remanescentes do terreno objeto da servidão não po-
dem ser atravessados pelo pessoal e máquinas da Administração, seja 

quando da construção da obra, sela  para a sua conservação, manu: 

tenção ou reparos. 

Se, por qualquer motivo, e acesso à faixa objeto da servidão só 
for possível através dos remanescentes do imóvel, deverá ser deli-
mitada uma nova faixa, através do remanescente, que ficará sujeita 

a essa servidão de trânsito. 

Essa nova faixa, sujeita à servidão de trânsito, com largura, via 
de regra, de três metros e onde não é permitido qualquer tipo de 
construção ou plantação, também deverá ser avaliada e indenizada. 

7.5. Servidões sobre Imóveis sujeitos a Servidões 

Pode ocorrer o caso de uma servidão ser imposta sobre um imó-
vel lá objeto de uma servidão anterior, como por exemplo, uma linha 
de transmissão passaido sobre uma faixa "non aedificanti". 

Nessa hipótese, a indenização deverá ser calculada com base, 
apenas, nas desvalorizações adicionais do terreno e dos eventuais 
remanescentes, causadas pela nova servidão. 

7.6. Servidões sobre Bens Enfitêuticos 

Dá-se a enfiteuse, aforamento ou emprazamento, quando, por 
ato entre vivos ou de última vontade, o proprietário atribui a outrem 

domínio útil do imóvel, pagando a pessoa que o adquire e assim 
se constituir enfitêuta, ao senhorio direto, uma pensão ou foro, anual, 
certo e invariável (Código Civil Brasileiro - Art. 678). 

Além disso, sempre que se realizar a transferência de domínio 
útil, por vendá ou dação em pagamento, o senhorio direto terá direito 
de receber do alienante o laudêmio, que é uma porcentagem sobre 

preço da aliénação. 

Dessa maneira, pela enfitêuse, há uma dicotomia do domínio, 
em domínio útil e domínio direto, o primeiro atribuído ao enfitêuta 
e o segundo, ao senhorio direto. 

Imposta uma servidão sobre o terreno enfiiêutico, a indenização 
devida à desvalorização desse terreno, bem como a indenização devi-
da à eventual desvalorização de remanescentes, deverá ser paga, par-
te ao senhorio direto e parte ao enfitêuta, proporcionalmente aos va-
lores do domínio direto e do domínio útil, respectivamente. 

218 



De acordo cora o parágrafo 3° do artigo 103 do Decretõ-lei 
n.°  9.760, de 05/09/1946, o valor do domínio direto é de 20 (vinte) 
foros e 1 (um) laudêmio. 

Como é lógico, o valor do domínio útil será o valor do domínio 
pleno, menos o valor do domínio direto. 

7 .6. 1 . Terrenos de marinha e terrenos reservados 

São terrenos de marinha todos os que, banhados pelas águas do 
mar ou dos rios navegáveis, sob influência das marés, vão até 33 
(trinta e três) metros, para a parte da terra, contados horizontalmente, 
da disposição da linha da preamar média do ano de 1831 Os terre-
nos de marinha e os acrescidos natural e artificialmente pertencem 
à União. 

São terrenos reservados todos os que, banhados pelas correntes 
navegáveis, fora do alcance das marés, vão até 15 (quinze) metros, 
para a parte da terra, contados horizontalmente, da posição da lihha 
média das enchentes ordinárias. Os terrenos reservados pertencem 
aos Estados se, por algum título, não forem do domínio federal, mu-
nicipal ou particular. 

É navegável, para os efeitos de classificação, o curso de água no 
qual, "pleníssimo flumin&' (coberto todo o álveo), seja possível a 
navegação por embarcações de qualquer natureza, inclusive jangadas, 
num trecho não inferior à sua largura. Para os mesmos efeitos, é na-
vegável o lago ou a lagoa que, em águas médias, permita a navega-
ção, em iguais condições, num trecho qualquer de sua superfície. 
Considera-se flutuável o curso em que, em águas médias, seia possí-
vel o transporte de achas de lenha, por flutuação,. num trecho de 
comprimento igual ou superior a 50 (cinquenta) vezes a largura mé-
dia do curso, no trecho. Uma corrente se diz formada por outra, 
quando se torna navegável ou flutuável, logo depois de receber essa 
outra. Alveo é a superfície que as águas cobrem, sem transbordar pa-
ra o solo natural e ordinariamente enxuto. 

7.6.2. Servidões sobre terrenos da tJnj5o aforados 

No caso de servidões sobre terrenos de marinha ou outros ter-
renos da União aforados, a indenização devida à desvalorização desse 
terreno e de eventuais remanescentes, deverá ser paga, parte à União 
e parte ao foreiro, propõrcionalmente aos valores dos domínios direto 

e útil, respectivamente. Para os terrenos da União aforados, o foro 
é de 0,6% (seis décimos por cento) do valor do domínio pleno, à 
épcca da constituição do aforamento, e o laudêmio é de 5% (cinco por 
cento) do valor do domínio pleno, à época da alienação. Apesar 
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de que o foro é certo e invariável, nâo podendo ser atualizado, so-
mos de opinião que, nesses casos, as indenizações devam ser pagas, 
sempre, nas seguintes proporções: 

À União: 20 x 0,6% + 5% = 17% 

Ao foreiro: 100% - 17% = 83% 

7.6.3. Servidões sobre terrenos da União ocupados 

Como a enfitêuse, há muito, caiu em desuso, os terrenos da 
União aforados são muito raros, sendo que a situação mais freqüen-
temente encontrada é a de terrenos ocupados, sem título de afora-
mento outorgado pela União. 

Tanto o aforamento quanto a ocupação de terras da União, são 
regulados pelo Decreto-lei n.° 9.760, de 05/09/1946 e, de sua aná-
lise, considerando que a regulamentação da ocupação é, em tudo, 
idêntica à regulamentação do aforamento; considerando que, na 
ocupação, continua a existir o laudêmio, que é inerente ao afora-
mento; considerando que, na ocupação, continua a existir o domínio 
pleno, que supõe a existência do domínio direto e do domínio útil; 
considerando que a própria União atribui o mesmo valor (vinte foros/ 
taxas e um e meio laudêmios) aos seus direitos sobre terrenos afora-
dos ou ocupados, ccnclue-se que, apesar do disposto no artigo 132, 
a ocupação não passa de um aforamento de •fato, onde a figura do 
foreirc, ou enfitêuta foi substituída pelo ocupante e o foro (que é 
sempre certo e invariável) passou a chamar-se taxa de ocupação, que 
é periodicamente atualizada. 

Para os terrenos da União ocupados, a taxa de ocupação é de 
1% (um 'por cento) do valor do domínio pleno e o laudêmio é de 5% 
(cinco por cento). Assim, tratando-se de aforamentos de fato, no caso 
de servidões sobre terreno de marinha ou outros terrenos da União 
ocupados, a indenização devida à desvalorização do terreno e rema-
nescentes deverá ser paga nas seguintes bases: 

ÀUnião: 	20 x 1% + 5% = 25% 

Ao ocupante: 	100% - 25% = 75% 

7-7. Servido x Desapropriaçâo 

Via de regra, a servidão é muito menos onerosa para a Adminis-
tração que a desapropriação; mesmo nos casos em que a desvalori-
zação do terreno objeto da servidão é total. 

A servidão, por si só, nunca secciona o imóvel e as obras que 
aU são executadas, raramente o fazem. Dessa forma, a desvaloriza- 

220 



ção dos remanescentes é, via de regra, muito menor na servidão que 
na desaprc•priação. Assim, só em alguns poucos e raros casos. a inde-
nização pela servidão será igual à indenização pela desapropriação. 

7-8. Competência para a Avaliação e Cálculo das Indenizações 
decorrentes de Servidões 

Tratando-se 'de assunto  essencialmente técnico, é da competência 
exclusiva dos engenheiros avaliadores. 
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ALGUNS ENFOQUES SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

Eng. José Carlos Peilegrino 
Eng. Hélio de Caires 

1. INTRODUÇÃO 

.1 - Muito se tem escrito, nesta última década, sobre contri-
buição de melhoria. Na farta bibliografia existente sobre o assunto, 

costuma-se abordar as leis que versem sobre a matéria, comentar e 

esclarecer os seus diversos artigos, defender os princípios de consti-
tucionalidade da cobrança, discorrer sobre seu aspecto conceitual, es-

tabelecer as diferenças entre contribuição, taxa e impostos, relacicnar 

o fato gerador com a valorização dos imóveis beneficiados e dissertar 

sobre outros detalhes de menor importância. Todavia nota-se que exis-

te uma tendência generalizada de enfatizar o campo legal e jurídico 
da •matéria, relegando-se a um plano secundário a forma de cobrança, 
os cálculos  e os inúmeros fatores que influem sobre os mesmos. 

.2 - Admite-se que a exigüdade de textos sobre a técnica de 
avaliação da contribuição de melhoria não deve ser creditada à even-
tual omissão por parte dos diversos autores, senão às próprias dificul-

dades que a avaliação e o cálculo oferecem na determinação da juota 
justa que caberia atada proprietário a título de contribuição de melho-
ria, •em decorrência da execução de um melhoramento público qual-
quer. • No presente trabalhc, focalizam-se exclusivamente os proble-

mas característicos inerentes à contribuição de melhoria e, sem que 

se pretenda encaminhar soluções para as inúmeras hipóteses possíveis 
de serem formuladas, apresentã-se uma série de sugestões para a 

resolução de alguns c3sos, fazendo-se referência a algumas cautelas 

que devem ser tomadas pelos avaliadores, visando à correta determi-
nação do tributo. 

1 .3 - Antes de se adentrar às questões de ordem técnica a que 

se propõs o presente trabalho, é útil recordar alguns detalhes ligados 
ao •campo conceitual da contribuição de melhoria. 

Assim, o Código Tributário Nacional, vigente no Brasil 'há vá-

rics anos, conceitua como tributo toda prestação pecuniária de cará- 
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ter compulsório que não constitua sanção de ato ilícito. Portanto não 
se pode confundi-lo com multas e penalidades. O tributo pode ser 
entendido como uma receita derivada, proveniente do patrimônio dos 
cidadãos e recolhido por meio do poder de imposição do Estado. Juri-
dicamente, o tributo é uma obrigação legal, determinada pelo fato 
gerador respectivo que o caracteriza, sendo irrelevantes para a quà-
lificação de tua natureza jurídica a sua denominação e as peculiarida-
des adotadas pela lei. 

Há três espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de 
melhoria. 

1.3.1 - Impostos 

É uma prestação pecu.niária obrigatória, caracterizada pela ausên-
cia de contraprestação por parte do poder público tributante. Os im-
postos te classificam em diretos e indiretos, reais e pessoais. É direto 
quando suportado pelo contribuinte, como o imposto sobre a renda, 
por exemplo. É indireto quando o contribuinte legal passa o encargo 
tributário a um terceiro, o qual se torna o contribuinte de falo; é o 
cas dos impostos sobre produtos industrializados e de circulação de 
mercadorias, po rexemplo. É real quando se considera apenas a coisa 
tributada, abstraindo-se as condições pessoais do contribuinte e sua 
própria pessoa; são os impostos imobiliários, por exemplo. E é pes-
soal quando envolvem as características pessoais do contribuinte; é o 
caso do imposto sobre a renda, per exemplo. 

1.3.2 - Taxas 

São contribuições pagas por serviços diretamente recebidos e 
prestados pelo poder público. É um tributo vinculado que tem como 
elemento característico uma relação de dependência entre ela e um 
serviço especial prestado ou colocado à disposição do contribuinte pelo 
poder público. Como exemplos podem ser citadas a taxa de consumo 
de água, que o contribuinte paga pelo fornecimento de água potável 
feito pelo poder público à sua propriedade;  a taxa de pedágio que os 
veículos pagam para poder transitar por determinadas estradas; etc. 

1 .3.3 - Contribuição de Melhoria 

É um tributo exigido, de forma compulsória dos proprietários de 
imóveis valorizados por obras públicas, não se confundindo com taxa, 
nem com imposto. Sua característica principal é a valorização dos imó-
veis, decorrente da execução de melhoramentos e obras públicas, pe-
culiaridade esta que não existe nas taxas e nos impostos. É um tri-
buto vinculado aos efeitos da atuação do poder público, vinculaçâo 
esta que pode ser entendida como indireta. 
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1 .4 - No Brasil, a contribuição de melhoria da Carta Magna 
(inciso li do artigo 18): 

"Aos princípios cabe instituir contribuição de melhcria, arreca-
dada dos propriefários de imóveis valorizados por obras públicas, que 
terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscmo de valor que da obra resultar para cada imóvel benefi-
ciado". 

Do texto retro transcrito se infere que o fato gerador da; contri-
buição de melhoria é a valorização de imóveis decorrente da exe-
cução de obras públicas. Por conseguinte: 

- a contribuição de melhoria só pode ser cobrada dos pro-
prietários de imóveis valorizados pelas obras que os beneficiaram; 
portanto não há ccntribuição de melhoria sem valorização do imóvel, 
em decorrência da execução de obras públicas;  

- a arrecadação total da contribuição de melhoria não pode 
suplantar o custo das obras realizadas; 

- no caso de haver mais de um melhoramento, a contribui-
ção de melhoria poderia atingir até o limite da soma dos custos das 
obras respectivas; 

- o proprietário de um imóvel valorizado por uma obra pú-
blica que o beneficicu não pode ser tributado em soma superior à 
referida valorização; 

- o poder público deve absorver parte do custo do melho-
ramento, fazendo variar a parte tributável de conformidade com o 
tipo de obra, as características da zcna de influência e outros fatores;  

- nos casos em que as obras impliquem em desvalorização 
específica de alguns imóveis, não obstante ocorresse a valorização 
em um número muito maior, o poder público deveria indenizá-los es-
pontaneamente. 

Joaquim Castro Aguiar, ao tentar definir a contribuição de me-
lhoria, afirma: 

"É um pagamento compulsório decretado pelo poder público, em 
conseqüência de valorização produzida por obras públicas em imó-
vel do contribuinte, tendo tal pagamento como limite total a despesa 
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel beneficiado". Por derradeiro, resta esclarecer 
que, de conformidade cem o estatuído pela Carta Magna, a contri-
buição de melhoria é um tributo de competência comum exigível 
pela União, pelos Estados e pelos Municípios, desde que atendidas 
as exigências legais. 
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2. PROBLEMAS CARACTERÍSTICOS 

2.1 - Para avaliar a contribuição de melhoria devida por pro-

prietários de imóveis beneficiados por uma obra pública que os valo-
rizou, defronta-se o avaliador com uma série de problemas caracterís-

ticos, cujas soluções devem ser bem analisadas e encaminhadas, sem 

o que chegar-se-á a resultados distorcidos e/ou injustos. No presente 

capítulo serão abordados vários problemas comuns aos diferentes 

tipos de melhoramentos obras públicas que geram a contribuição de 

melhoria. 

Antes, porém, deve-se esclarecer que, no Brasil, Decreto-Lei n.° 
195, de 24 de fevereiro de 1967, relaciona as obras públicas que jus-

tificam a cobrança da contribuição de melhoria, valendo dizer que se 
a valorização imobiliária de uma determinada zona não tiver sido de-

corrente da execução de uma dessas obras, o poder público fica im-
pedido de cobrar o tributo. As obras previstas no citado decreto são 

as seguintes: 

- abertura, alargamento, pavimento, pavimentação, ilumina-

ção, arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças 

e vias públicas; 

- construção e ampliação de parques, campos de desportos, 

pontes, túneis e viadutos; 

- construção ou ampliação de sistemas do trânsito rápido, in-

clusive todas as obras e edificações necessárias •ao funcionamento do 

sistema; 

- serviços e obras de abastecimento de água potável, esgo-

tos, instalações e redes elétricas, telefônicas, transportes e comunica 
ções em geral ou de suprimento de gás, funiculares, ascensores e 

instalações de comodidade pública; 

- proteção contra seca, inundações, erosão, ressacas e de sa-

neamento e drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de barras, 

portos e canais, retificação e regularização de cursos de água e irriga-

çao; 

- construção de estradas de ferro e construção, pavimenta-

ção e melhoramento de estradas de rodagem;  

- construção aeródromos e aeroportos e seus acessos; 

- aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusi-

ve desapropriações em desenvolvimento de plano de aspecto paisa-

gístico. 
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2.2 - Custo da Obra 

Até há alguns anos atrás, supunha-se que o custo da obra fosse 
representado tão somente pelo orçamento do melhoramento ou obra 
pública a ser executada;  ou do valor constante da proposta da empre-
sa vencedora da concorrência pública respectiva;  ou, ainda, pelo mon-
tante total das faturas emitidas pela firma empreiteira da obra pública 

e pagas pelo poder contratante responsável pela sua execução. De-
pois começou a ganhar corpo a idéia de que, por custo da obra se 

deveria entender não apenas o valor da execução do melhoramento 

propriamente dito, como também outros custos e despesas relaciona-

dos com a implantação do mesmo. Assim, deveriam integrar o refe-
rido custo: 

- todas as despesas e quantias gastas nas desapropriaões ne-
cessárias à implantação da obra; 

- as despesas com os l&vantamentos pa(a a elaboração de estu-

dos preliminares e anteprojeto, tais como aero-fctogramétricos, topo-
gráficos, sondagens, levantamentos batimétricos, estudos do solo, ca-
dastramentos, etc.; 

- as despesas com estudos preliminares, anteprojeto e prcjeto 
completo, inclusive com projetos acessórios; 

-a 
 s  despesas com análise e verificação das peças de projeto, 

bem coo com estudos de viabilidade;  

- o custo total das obras propriamente duas, incluindo-se os 
gastos com os editais e a concorrência pública, lavratura de contrato, 
despesas com a fiscalização, administração e, enfim, de todas as des-
pesas diretas e indiretas que recaem sobre a obra;  

- despesas financeiras geradas por juros e correção monetária 

incidentes sobre os montantes imobilizados ou pagos pelo poder pú-
blico (sempre relacionados com a obra); 

- as despesas efetuadas com observações sobre a obra, apóè 

a sua conclusão, para fins de recebimento definitivo. 

O Decreto-Lei n.° 195, de 24 de fevereiro de 1967, aliás, deu 

forma legal a essa nova concepção de custo da obra. Reza o seu arti-

go 4°: 

'A cobrança da contribuição da melhoria terá como limite o custo 

das obras, computadas as despe as de estudos, projetos, fiscalização, 

desapropriações, administração, execução e financiamento, inclusive 

prêmios de reembolso e outras de praxe em financiamento ou emprés- 
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timos e terá sua expressão monetária atualizada na época do lança-

mento mediante aplicação de coeficientes de correção monetária. 

§ 1.0 - Serão incluídos ncs orçamentos de custo das obras, todos 

os investimentos necessários, para que os benefícios delas decorren-
tes sejam integralmente alcançados pelos imóveis, situados nas respec-

tivas zonas de influência". 

Por outro lado, o fato da Constituição Federal limitar a tributação 

da contribuição de melhoria até o limite do custo da obra realizada, 
não implica necessariamente em impor ao poder público que a tribu-

tação se faça sempre pelo seu custo total. Há obras de interesse social 
ou de grande importância para toda a coletividade de elevado custo 

que, pelas suas características de atendimento e benefício a toda po-
pulação ou a uma grande parcela da mesma, bem como pela sua vida 

útil bastante longa (da qual tirarão proveito várias gerações), não po-

derão ter seus custos totalmente descarregados às costas de contribuin-
tes que, a uma determinada época, são proprietários de imóveis por 

elas valorizadas. São os casos, tipicamente, do Metrô e de uma grande 
usina hidreeiétrica, por exemplo. Com  efeito: seria justo que o Metrô 
- uma obra realizada para resolver problemas de circulação: e trans-

porte coletivo de uma metrópole, executada para durar cerca de 100 

anos - tivesse seu custo total absorvido pela parcela da população 

direta e indiretamente beneficiada? Seria justo que dessa parcela so-
mente os proprietários de imóveis beneficiados pelo melhoramento 

arcassem com o ônus do tributo? E no caso de uma grande usina 

hidreelétrica - obra que também é projetada e executada para durar 
um século ou mais, beneficiando principalmente os setores industriais 

- seria justo que somente as indústrias instaladas em imóveis pró-

prios pagassem a contribuição de melhoria, quando se sabe que vá-
rios estabelecimentos industriais ocupam prédios e terrenos alugados 

e que outros fatores de ordem social estão seriamente implicados nes-

ses benefícios, como maiores ofertas de emprego, melhores condições 

de trabalho, etc.? E que dizer, então de estabelecimentos comerciais 
e/ou industriais que, em decorrência da realização de alguns melho-

ramentos públicos, têm os seus fundos de comércio altamente valori-
zados? 

E também de imóveis alugados dentro da Lei do Inquilinato, 

sem possibilidade se terem seus valores locativos majoradcs? 

Como se vê, os problemas do custo da obra e do montante a ser 
tributado como contribuição de melhoria envolvem uma série de ou-
tros pequenos problemas que merecem ser analisados com a devida 

atenção por parte dos poderes públicos competentes e dos estudiosos 

em geral. 
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Nos casos exemplificados (do Metrô e da usina hidreelétrica), 
parece claro que o poder público deverá arcar com a parcela signi,  
ficativa do seu custo, cobrando a contribuição de melhoria em bases e 
prazos compatíveis com os efeitos do benefício e levando em conta 

a capacidade financeira dos proprietários dos imóveis localizados na 
área influenciada pela obra Esses dois casos podem ser comparados 

com um problema qualquer com que se defronta o Governo a um 
dado instante de sua administração: seja, por exemplo, o caso de 

uma cidade onde ocorresse uma epidemia qualquer; as autoridades 
não desejariam que o surto se alastrasse e tampouco que ele viesse a 

se repetir no ano seguinte. Então, são efetuados remanejamentos de 

verbas e gastas grandes importâncias para combater o problema e 
solucioná-lo, se possível, de forma definitiva. Ora, porventura o po-

der público obrigará parte da população a ressarcir o custo resultante 
das providências adotadas nessa questão de saúde? A resposta, obvia-

mente negativa, se aplica também, por extensão e analoia, aos casos 
do Metrô e da usina hidreelétrica, com relação à contribuição de me-
lhoria. 

2. 3. - Zona de Influência 

A delimitação da zona de influência que uma determinada obra 
pública, no processo de valorização dos imóveis por ela beneficiados, 

é um outro problema característico de difícil solução. Desde logo, 
deve-se ccmbater qualquer tendência que objetive o estabelecimento 
"a priori" da zona de influência;  via de regra, essa inclinação é acom-
panhada de critérios subjetivos e/ou aleatórios que, na prática, po-
dem se revelar errados e injustos;  em outros casos, poder-se-ia partir, 
aprioristicamente, de elementos estatísticos extraídos de obras públi-
cas similares, executadas em outros lugares;  porém, ainda assim, far-
se-ia necessária uma verificação "a posteriori" que permitisse compa-
rar a realidade com a hipótese original, possibihtando o cálculo de 

coeficientes de adaptação lccal, em relação às demais fontes estatísti-

cas, para eventual e futura aplicação corretiva. Por exemplo, a expe-
riência de outros países e os estudos feitos no Brasil, principalmente 

no que tange as pesquisas origem-destino permitem estabelecer, numa 

tentativa inicial de delimitação de zona de influência, duas faixas 

paralelas e ao longo do Metrô, a primeira alcançado até 500 metros 

da linha, de ambos os lados e a segunda distando até 1000 metros; 
nesses faixas, as valorizações se comportam de maneira diferente, 

mais acentuadas na primeira e menos intensas na segunda. 

£ possível todavia, que após a entrada do Metrô em pleno fun-

cionamento, as valorizações reais apresentem comportamento ligeira-

mente diferente, apresentando-se as faixas, por exemplo, de forma 
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sihuõsà e não paralelas, ao longo da linha do Metrâ; pode-riam, quiÇá, 
acompanhar a variação das características geo-éconômicas de cada se-

tor atravessado pela linha. É viável, ainda, que em torno das estações 

as valorizações acompanhem formatos similares a círculos ou elípses, 

de dimensões tanto maiores quanto maior for o movimento da estação. 

Por seu turho, é totalmente errado carregar-se aos proprietários 

dos imóveis com frente para a via beneficiada a exclusividade do 

ônus decotrente de uma obra de pavimentação, por exemplo. G o 

que muitas prefeituras fazem na atualidade, quando ao invés de 
tributarem a contrihuicáo de melhoria, tendo em vista a valorização 

decorrente da execução de obra de pavimentação, preferem impor 

a cobrança da taxa de pavimentação, cobrando-a tão somente dos pro-

prietários dos imóveis localizados na rua beneficiada, rateando-se o 

seu custo total pelas testadas respectivas. Ora, é sabido que quando 

ocorre uma obra de pavimentação numa determinada via pública, os 
imóveis nela situados recebem diretamente o benefício; porém, as 

ruas transversais e próximas da mesma também sofrem uma influên-
cia e, de certo modo, uma valorização que, nos dias que ocorrem, 
não são levadas em conta e nem admitidas pelo poder público como 

tributáveis para fins de cobrança de contribuição de melhoria. Co-
bra-se apenas a taxa direta. Por outro lado, essa valorização não - só 

prcporcional às testadas dos imóveis beneficiados, mas estaria mais 

diretamente relacionada com seus respectivos valores. 

Outras obras públicas, atualmente também têm seus custos ra-
teados pelos imóveis diretamente beneficiados, sendo a cobrança fei-

ta através de taxação e não de contribuição de melhoria como deveria 
6cci-rer;  dentre elas destacam-se: extensões de redes de energia elé-

trica, obras de pavimentação e recapeamento, de iluminação, etc. - 

Acrescente-se, ainda, que nestes casos a cobrança é feita apenas dos 
proprietários de imóveis diretamente beneficiados; os benefícios indi-

retos não são computados - Assim, a carga tributária nos casos noticia-

dos é muito elevada e por vezes injusta, quando o tributo poderia ser 

diluído de forma mais racional, se as zonas de influência passassem 
a ser levantadas com base nas valorizações reais e através de observa-

ções feitas "a posteriori". 

2.4. - Determinarão dz Valorização 

A maior dificuldade para o encaminhamenb de uma solução sa 
tisfatória para este problema característico - determinação da valori-

zação - reside na própria legislação, pelo menos no Brasil. Ficou bem 

esclarecido, ao se abordar o aspecto conceitual da contribuição de 
melhoria, no capítulo 1 - (Introdução) do presente trabalho, que este 

tipo de tributo, incide sobre a valorização de um determinado imóvel 
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beneficiado pela execução de uma obra pública quãlquer. Ora, tat 

valorização não pode ser definitivamente fixada "a priorV',, isto é, 

antes da obra estar concluída; tal procedimento implicaria no !ivre 

arbítrio pessoal, na opinião subjetiva e no risco de uma estimativa in-
correta, o que se afigura extremamente indesejável. Portanto, é (ci-

to que se associe à idéia de valorização dos imóveis beneficiados por 
um melhoramento público, os seus respectivos valores antes e depois 

da obra executada. 

Em contrapartida, o artigo 82 do Código Tributário Nacional esta-
tui que a lei relativa à contribuição de melhoria deverá observar, 

pelo menos, os seguintes requisitcs: 

1) Publicação prévia dos seguintes elementos: 

memorial deseritivo do projeto; 

orçamento do custo da obra; 

determinação da parcela do custo da obra a ser financiada 

pela contribuição; 

delimitação da zona beneficiada; 

determinação do fator de absorção do benefício da valorização 

para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas 
nela contida". 

Ora, a simples menção de "orçamento do custo da obra" sugere 

a idéia de que a avaliação deva ser elaborada antes da obra iniciada. 
Existe, então um certo conflito dentro da própria legislação brasileira 
que sugere a avaliação "a posteriori" na Carta Magna e insinua a esti-

mativa "a priori" nas leis subseqüentes. Urge refcrmar as leis, adap-
tanclo-as ao espírito da Constituição e aproveitando a excelente e farta 

bibliografia que hoje existe à respeito. No entanto obras e melhora-

mentos há que, dado seu vulto e interesse coletivo, justificariam a 

cobrança parcial, adiantadamente, a título de contribuição de melho-

ria; nestes casos, os ajustes de custos e tributos seriam efetuados "a 

posteriori". Por outro lado, não há dispositivo legal algum especifi-

cando o prazo de observação da influência do melhoramento sobre 

uma determinada zona (ou da valorização dos imóveis), a partir da 

data de conclusão da obra. À propósito, escreveu Hilton J. Gadret, em 
sua obra "A Contribuição de Melhoria e sua Aplicação no Distrito 

Federal", 1956: 

"A valorização retardada não é taxável para contribuição de 

melhoria, mesmo que, aparentemente, provenha com exclusividade do 

melhoramento executadc. A valorização, pura, provocada pela obra 
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pública, é instantânea, porque ficam modificadas instantaneamenle as 

condições, de conforto local e as de aproveitamento dos terrenos". 

E mais adiante: 

"Este tributo, segundo a conceituação doutrinária generalizada, é 

para ser lançado justamente scbre a valorização instantânea provocada 
pela realização da obra pública. Toda e quaquer valorização a longo 
prazo fica eivada de fatores estranhos'. 

Mister se faz discordar parcialmente de Gadret. É que nem sem-

pre as obras e os melhoramentos públicos introduzidos numa certa 

região produzem efeitos instantâneos na valorização dos imóveis;  como 
exemplo, pode-se citar o caso de uma galeria de águas pluviais, de 
grandes dimensões, projetada para atender às necesidades de uma 

imensa bacia sujeita a periódicas inundações. Durante a sua execução, 

não ocorre processo de valorização algum; concluída a obra e colo-
cada a mesma em funcionamento, scménte depois da estação das 

chuvas é que a população local se dará conta de que as inundações 

costumeiras deixaram de ocorrer devido à presença do melhoramento; 
muitas vezes, levado pelo ceticismo e pela descrença, o povo aguarda 

uma segunda estação, para certificar-se de forma definitiva de que 

realmente o melhoramento funciona. Ai, então, ocorre o processo de 

valorização, iniciado de forma muito lenta na primeira estação. Claro 

está que não se vai ao exagero de se propor um período de obser-

vação muito longo para a aferição da valorização. Mas também não 

se pdoe impor a condição de que tal valorização deva ser instantânea, 
mesmo porque haveria a necessidade de se criar o conceito de valo-

rização instantânea: seria aquela que se verificaria um dia após con-
cluída a obra? Uma semana Uma quinzena? Um mês? 

Trata-se, portanto, de mais um pequeno problema para ser devi-
damente equacionado. 

25 	Superposição de influências 

É fácil de se imaginar que a área de influência de um grande 
empreendimento ou de uma obra pública de vulto, pcssa receber si-
multaneamente a influência de outro melhoramento. Como consi-
derar a situação? Em primeiro  lugar deve ficar assentado que a con-
tribuição de melhoria i esultante deva representar a soma das con-
tribuições das melhorias separadas. Todavia pode ser fácil a deter-

minação da valorização total, sem que se possa determinar facilmente 
as valorizações parciais. 

A determinação das parcelas é no entanto, indispensável. Mes-
mo que as duas obras fossem executadas por uma mesma entidade, 
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haveria a neces!dade de serem discriminados os tributos. Da valori-
zação atribuída a cada imóvel deveria se discriminar que porcenta-
gem corresponde a cada melhoria. Com  maior razão deveriam ser 
calculados separadamente os tributos, se fossem originados de en-
tidades diferentes. 

Existem critérios razoavelmente simples que podem ajudar a so-
lução do problema. Vamos examinar duas hipóteses, sugerindo a se-
qüência de operações: 

1 •a - Superposição relativamente pequena dos dois melhora-
mentos: 

Determinação da valorização total recebida pelos imóveis be-
neficiados com os dois melhoramentos. 

Determinação da valorização média recebida pelos imóveis 
beneficiados unicamente com o melhorarriento de maior amplitude. 

A diferença entre as duas valorizações corresponderá à de 
menor amphtude. 

2.0 - Superposição grande dos dois melhoramentos 

Se, ao menos um dos melhoramentos, é obra de rotina, da 
qual já se tem conhecimento da valorização gerada em áreas compa-
ráveis, o problema se simplifica pois rectundaria em uma transposi-
ção dessa valorização, com as cautelas habituais. 

Se, ao contrário não se dispõe do têrmo de comparação, 
resta a solução de dividir-se a valorização total, proporcionalmente 
aos custos de cada um dos emPreendimentos 

Sabemos que este procedimento é aproximado e deve ser apli-
cado com cautela pois, a valorização do terreno não segue, obrigato-
riamente essa propoorcionalidade. 

2.6 - Desapropriações com remanescentes e desapropriaçóes 
apenas de um lado da via pública. 

Determinadas obras públicas são planejadas de forma tal que sua 
execução exige expropriações de um só lado da via pública, podendo 
abranger totalmente os lotes desse lado ou deixando remanescentes. 
Quando não deixam remanescentes, isto é, quando as desapropria-
ções atingem totalmente os lotes, seus proprietários são indenizados, 
retiram-se, não são indenizados com nenhuma valorização e, conse-
qüentemente não devem nenhuma contribuição de melhoria. Quando 
as desapropriações deixam remanescentes as indenizações devem 
atender a prejuízos de mutilação e a cobrança da contribuição de me- 
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horta deverá ser calculada levando-se em ccnta o valor dos terrenos 

remanescentes. 

Em qualquer dos dois casos, os proprietários sofreram injusti-

ças se comparados com os vizinhos de frente pois estes, não sofreram 
desapropriações e seus terrencs recebem os benefícios dos melhora-

mentos. Essas injustiças podem ser corrigidas de duas formas. A pri-

meira seria executando a obra de tal forma a que a faixa a ser desa-

propriada fosse repartida entre os dois lados da rua. Tal procedimen-

to pode, no entanto dificultar as condições de tráfego do local durante 

as obras. 

Uma segunda forma de corrigir a injustiça seria cobrar, do lado 

não atingido, sb forma de contribuição de melhoria, o custo total da 
obra, incluindo-se o custo da desapropriação do lado atingido. 

2.7— Reurbanizaçâo de áreas rema.nescentes. 

Revenda- 

Suponhanos o caso no qual, para a execução de um melhora-
mento, tenham sido efetuadas desapropriações de áreas maiores do 

que as necessárias e que as robras, após a execução das obras, selam 

reur'banizadas e vendidas, de forma a propiciar lucros. Para o cálculo 

das contribuições de melhoria, por razões morais, tais lucros deverão 
ser deduzidos por éustos da obra, para posterior rateio. 

2.8 - Outros problemas 

Além dos especificamente cuidados no presente capítulo, outros 

pequenos problemas existem e dizem respeito ao prazo de amorti-
zação do custo da obra (ou percentual do mesmo) e à forma de rateio 

a ser proposta para a cobrança. Primeiramente, cabe a observação 

de que o texto constitucional é suficientemente claro ao afirmar que 
a cobrança da contribuição de melhoria deve ser feita dos proprietá-

rios de imóveis valorizados por obras públicas;  em outras palavras, 

somente dos proprietários beneficiados com a valorização dos seus 

imóveis deve ser cobrado o tributo. Admita-se agora que um determi-
nado imóvel beneficiado por um melhoramento público venha a ser 

negociado antes de ser cobrada a contribuição de melhoria;  admita-se 

mais: que o seu proprietário, ao realizar a transação, o faz por um 
valor atualizado que inclui a valorização decorrente do melhoramento 
implantado. Como faria o poder público rsponsável pela cobrança? 

Deixaria de tributar o imó'>el e o novo propri?tário que ,ao pagar o 

preço e,tigido pelo vendedor, arcou com o ônus da valorização de-

corrente da obra pública? Não cobraria ninguém?  Ou buscaria o an-

tigo proprietário para haver dele o tributo devido? 
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Por outro lado, no Brasil existe um dispositivo legal que dificulta 
a aplicação prática da contribuição de melhoria, qual seja o artigo 
12 da Lei n.° 195, de 24 de fevereiro de 1967, que limitou em 3% 
(três por cento) do maior va'or fiscal do imóvel, atualizado à época 
da cobrança, a parc&a máxima anual a ser exigida do contribuinte de 
contribuição de melhoria. Dentro da reforma da legislação pertinente, 
sugerida no item anterior, há a necessidade de se rever este dispo-
citivo legal. 

Claro está que o legislador, ao formulá-lo, teve em mente dão 
sobrecarregar o contribuinte, na tentativa de evitar que o mesmo ar-
casse com o ônus de pesada carga tributária num cá ano fiscal. No 
entanto, com tudo que se tem escrito e afirmado até os dias que cor-
rem, com os inúmeros estudos em andamento, é de se acreditar que 
em futuro próximo, novas diretrizes serão criadas para fixar também 
o prazo de amortização da contribuição de melhoria, E é justo que o 
poder público competente, ao tributá-la e estabelecer um prazo con-
dizente para o seu pagamento, efetue as previsões e os cálculos ne-. 
cessários para corrigir •periodicamente a dívida principal, subtraindo as 
amortizações e acrescentando os juros legais. 

Finalmente, deve-se aduzir que, uma vez deflmitada a zona de 
influência e estabelecidos o custo da obra e a valorização de cada ter 
reno influenciado pelo melhoramento, o tributo individualizado é cal-
culado através de rateio ponderado e proporcional à valorização de 
cada um deles. 

3. SUGESTÕES 

3. 1 - Como aflrmado no intróito do presente trabalho, os auto, 
res não têm a pretensão de encaminhar soluções para todos os casos 
de contribuição de m&horia, mas apenas de oferecer uma série de su-
gestões para o equacionamento de alguns problemas fazendo-sé, con-
comitantemente, menção a algumas cautelas quedevem ser tomadas 
para a justa determinação do "quantum" à ser tributado. 

3.2  - Delimitação da Zona de Influência 

Partindo da premissa de que a influência de um melhoramento 
ou obra pública sobre o valor dos imóveis se faz de forma direta ou 
indireta, então nada melhor do que a aferição da própria valorização 
desses imóveis para a obtenção dos limites dessa zona. Para tanto, 

sugere-se a observação do critério baseado na seguinte seqüência: 

a) - as plantas genéricas de valores e os planos de valores mu-
nicipais devem ser elaborados com base em valores reais de mercado; 
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assim evita-se o atual procedimento da grande maioria das prefeituras 
brasileiras de se conferir aos mesmos valores venais de tributação, 

apenas para fins de lançamentos de impostos territorial e predial; a 
rigor, tal medida nenhum prejuízo traria às prefeituras, que passariam 

a trabalhar com alíquotas menores e valores reais, ao invés de se 

valerem dos baixos índices atuais, porém com grandes alíquotas; 

lo) - tais plantas ouplanos deveriam ser obrigatória o anua?-
mente atualizados, já que deles dependerá a eficiente cobrança da 

contribuição de melhoria;  

- com base nos valci-es reais constantes desses planos ou 

plantas e com o auxílo de computadores, far-se-ia a avaliação] de ter-
renos cadastrados em zonas, similares e comparáveis à beneficiada, 

mas se mnenhum novo melhoramento público;  

- a divisão dc montante correspondente à avaliação desses 
terrenos pela soma de suas áreas, forneceria o valor médio por me-

tro quadrado, que seria comparado com o mesmo valor calculado 
após o perícdo de observação, com a finalidade de se obter a valori-
zação média nesse período;  

- concomitantemente, far-se-ia a avaliação dos terrenos com-
preendidos na zona admitida como influência e beneficiada, bem 
como das propriedades localizadas numa faixa de segurança que con-

tornaria a referida zona; tal avaliação seria repetida anualmente, no 

caso de melhoramentos de execução prolongada, com o fito de se 
fixar a variação mínima ou a estagnação do mercado na zona atingida 
pelo melhoramento;  

O - concluída a cora, iniciar-se-ia o período de observação da 
valorização, que poderia ser fixado, na grande maioria dos casos, em 

um ano; em outros casos especiais, esse período poderia ser estendido 
para dois anos; 

- proceder-se-ia, entãc, após o período de observação, a uma 
nova avaliação de todos.os imóveis localizados dentro da zona de in-
fluência e da zona de segurança, admitindo-se como imóveis valori-
zados todos aqueles culo  acréscimc percentual de valor suplantasse 
a valorização média da zona escolhida para comparação, conforme 
exposto na alínea (d); 

- a delimitação da zona de influência se resumiria, pois, na 

assinalação gráfica dos pontos de valorização nula em relação à valo-
rização média do município. 

É evidente que o avaliador deveria tomar as devidas cautelas 
para que este processo não fosse influenciado por fatores outros que 

também determinariam valorização imobiliária no local, como injun- 
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ções de ordem econômica, períodos de euforia, leis de zoneamento 
e outros que, simultaneamente, implicassem  na valorização de imó-
veis compreendidos dentro da zona de influência. 

3.3 - Outros critérios para determinação das zonas de influ-
ência 

Existem outras formas de se determinar o limite da zona de in-
fluência de melhoramentos grandes e de execução demorada. São 
métodos empíricos que consistem emse estabelecer curvas de declínio 
da valorização, a partir da zona junto ao melhoramento. São usual-
mente empregadas fórmulas que consideram que a contribuição deve 
variar em proporção direta ao valor do terreno (e não do imóvel) e 
em razão indireta à distância. Seria, neste caso, uma • variação linear. 
Outras fórmulas prevem que a razão indireta deveria ser proporcional 
ao quadrado da distância. •Outras fórmulas consistem em ligeiras varia-
ções desses dois critérios ou se apoiam em novas sugeslões como 
aplicação da curva de probabilidades e outras. A aplicação dessas fór-
mulas podem conduzir a resultados mais eu menos precisos e deve 
ser precedida de uma análise mais profunda. 

3.4 - Determinação da valorização 

Partindo da hipótese de que os planos e plantas genéricas de va-
lores tivessem de, obrigatoriamente, ser elaborados com base em va-
lores reais de mercado, as avaliações dos imóveis beneficiados pelo 
melhoramento público introduzido numa dada região poderiam ser 
feitas a partir dos valores básicos unitários constantes dos referidos 
planos ou plantas. No entanto, nos casos de muita precisão, poder-
se-ia lançar mão de pesquisas de valores efetuadas antes e depois da 
execução da obra; estabelecer-se-ia, assim, a diferença de valores 
antes da implantação do melhoramento e depois do período de ob-
servação que, comparada com a valorização média verificada no mu-
nicípio, no prazo de 12 meses, forneceria o montante da valorização 
por imóvel. Resta claro que as cautelas a serem adotadas pelos ava-
liadores, neste caso, são as mesmas que as citadas no ítem anterior, 
para a delimitação da zona de influência. 

Pode-se dar o caco em qua um melhoramento públicc projetado 
para beneficiar uma grande área possa acarretar desvalorizações e pre-
iuízos a alguns imóveis, os quais deverão, naturalmente, ser indeni-
zados, espontaneamente, pelo poder público que poderia se utilizar de 
uma parcela das contribuições de melhoria. 

Os casos de imóveis que simultaneamente recebem mais de um 
melhoramento, deverão ser tributados separadamente, por melhora-
mento e os procedimentos seriam os indicados no [tem. 
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AVALIAÇÃO DE BASES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS 

David Herman Berer 

1 - OBJETIVO 

O presente trabalho, tem por objetivo, apresentar um roteiro 
básico para a avaliação de uma Base de Distribuição de Derivados 
de Petróleo, fruto de nossa experiência profissional, no ômbito da 
PETR'OBRAS e da •P.ETROBRÁS IDISTRIBUJPDORA através de trabalhos 
avaliatórios objetivando compra ou venda, garantia hipotecária de 
crédito ou para incorporação de ativo. 

2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A avaliação de uma base de distribuição de derivados de petró-
leo, pode ser considerada como a avaliação de uma indústria, da 
qual representa unia parcela, pois na realidade ela constitui um de-
pósito de produtos acabados de uma refinaria de petróleo. 

Para a avaliação de uma indústria teríamos que considerar, além 
do valor intrínseco das suas partes componentes, a sua capacidade de 

prcduçâo, bem como a sua condição de modernismo ou obsolescên. 

cia operacional, comparando aos padrões atuais. Esta análise com- 

paativa é 'primordial 'para a aferição final dos valores avaliados. 

Quando se avalia uma Base de Distribuição de 'Derivados os 
aspectos a considerar são análogos a uma indústria, entret'anto, co-
mo se trata de um depósito de distribuição dos produtos, a 'produti-

vidade poderá ser entendida como sendo a operosidade efetiva; isto 

é, a utilização satisfatória da capacidade de transferir os produtos 

recebidos para os consumidores ou veículos de transporte de combus- 
tível. 	 ' 

É pois, de suma importância a análise das condições de opera-

'bilidade para a ponderação final do prof issional incumbido da tarefa 
avaliatória. 

239 



3 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

Antes de iniciar os trabalhos de avaliação propriamente dito é 

necessário estabelecer, um contato com .o cliente ou cem a direção 

da Empresa cuja Base deverá ser avaliada, objetivando ao levanta-
mento de dados preliminares, indispensáveis à futura realização dos 

trabalhos. 

Desta forma procuramos obter o maior número possível de 

informações relativas ás particularidades do caso, como também tra-
var conhecimento com as pessoas que possam prestar esclarecimentos, 

de modo a facilitar o futuro relacionamento. 

Para instruir a futura avaliação deverão ser solicitados os seguin-

tes elementos: 

- Fixação dos limites da avaliação, isto é: enumeração e iden-

tificação das coisas e bens envolvidos na avaliação. 

- Plantas gerais e de detalhes correspondentes: ao terreno, 

prédios, urbanização interna, redes de iluminação e distri-

buição de luz e força, água e esgoto. 

- Plantas de instalações e equipamentos industriais, engloban-

do: Lay-out geral e d&alhamento de tanques de armazena-

namento, sistemas de bombeamento e carregamento de cami-
nhões, tubulações de produtos e redes de incêndio. 

- Inventário de máquinas e equipamentos. 

- Sempre que possível, solicitar os catálogos técnicos dos equi-

pamentos instalados. 

- Idade de cada elemento a avaliar (prédios, tanques, bombas, 
tubulações, etc.). 

- 'Documentação legal referente aos imóveis. 

- Quando se tratar de unidade empresarial completa, solicitar 
cópias dos balanços contábeis relativos aos três últimos exer-

cícios financeiros - 

Estes elementos são de caráter genérico, cabendo ao profissional 

-avaliador, suprimir ou acrescentar a esta relação os ítens que julgar 

convenientes em cad'a caso. 

Com estes elementos o engenheiro avaliador pode ter uma visão 
do problema a ser resolvido, podendo estudar previamente os ítens 

a avaliar, e desta forma melhor planejar o trabalho avaliatório mmi-
mizando o tempo das diferentes fases da tarefa a realizar, e evitando 

sempre que possível a repetição de viagens e vistorias em locais 

afastados. 
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- VISTORIA 

A vistoria local da Base deverá ser feita obedecendo a um esque-
ma de trabalho cuja seqüência em geral é a seguinte:' 

4.1 - Verificar e anotar as vias de acesso e a localizáção da 
Base do Município. 

4.2 - Constatar fisicamente os elementos componentes do con-
junto, de acordo com o projeto existente, fornecidoi pelo interessado. 

4.3 - Anotar as modificações existentes no campo relativas a 
acréscimos, decréscimos ou modificações das partes, constituintes da 
Base, tais como: 

4.3.1 - Demolições parciais ou totais de prédios 

4.3.2 - Construções  e acréscimos 

4.3 . 3 - Retirada de equipamentos 

4.3.4 - Substituição de equipamentos 
- características e data 

43 .5 - Equipamentos e instalações novas 

4.3.6 - Estado de conservação dos bens vistoriados 

4.4 - Observações pessoais 

Cabe ao prcfissional avaliador observar condições peculiares das 
instalações, as quais poderão modificar o conceito que normalmente 
se faz da depreciação linear, contínua, de todos equipamentos e ins-
taações. Em determinadas áreas, onde a corrosão é bastante pronun-
ciada, não podemos aplicar os percentuais de depreciação anual sem 
antes verificar se os trabalhos de manutenção e pihtura, bem como 
a substituição periódica de trechos de tubulações que ãpresentefti 
vazamentos, ou espessura de parede muito fina. Neste caso, a de-
preciação a considerar será diminuída, em virtude dos elementos no-
vos que deverão ser cctejados - 

Nos tanques de produtos, o sinal de maior importância quanto 
a depreciação é a corrosão da chapa do fundo do tanque, devido ao 
contato com o solo, que se pode verificar pela existência de sinais 
de vasamento em torno da base. 	 -. 

Numa inspeção de maior precisão, as paredes laterais dos tan-
ques podem ser medidas por meio de aparelhos "CORROMETER", 
através 'de émissão de ultra-som, obtendo-se a espessura de diversos 
pontos das chapas de mcdo a poder estimar a sua vida útil provável. 
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Entretanto, modernamente, principalmente nas novas unidades 

da PETROBRÁS, tem-se adotado a proteção catódica dos fundos de 

tanques, bem como dos olêodutos: Com esta prcÀiidência, modifica-se 

a condição do rneioambiente de modo a impedir que, possa haver 
uma corrosão das chapas em contato com o solo, por meio de uma 

corrente elétrica forcada que inverte a polaridadé da pilha galvanica 

que se formara naturalmente.  

Quandó for constatada a existência deste tipo de proteção anti-

corrosiva, deverá ser pelo menos duplicada a vida útil a cebsiderar, 
diminuindo  conseqüentemente,, o percentual de depreciação a consi-

derar., 

5 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

É indispensável a complementação dos dados observados e ano-
tados •através de uma ilustração fotográfica que, permita visualizar os 

bens avaliados. Em muitos casos pbdë'documentar a situação da época 
da vistoria, permitindo visualizar instalações ou prédios' posteriôrmen-

te modificados ou demolidcs, ou completar dados de projeto. 

Geralmente o número' de fõtografias, é bem maior que o 'neces-

sário de modo a que se possa fazer a devida triagem das melhores e 
mais 'representativas dos pontos "mais significativos da propriedade 

que se deseja ilustrar. 

É sempre aconselhável que o documentário fotográfico sela  feito 

no final da vistoria,, pois somente nesta fase o engenheiro já tem 

uma visão do' conjunto; podendo assim melhor discernir quanto a dis-

tribuição das fotografias e detalhes necessários. 

É importante a orientação pessoal do avaliador, acompanhando o 

profissional contratado, quaido não puder executar pessoalmente esta 

tarefa. 

Um bom docu'mentáriõ fotográfico, além de ilustrar melhor a 

descrição dos bens, pode ajudar ao engenhefro dirimir dúvidas sur-

gidas na elaboração do' laudo, complementartdo informações incom-

pletas, ou plantas e desenhos sem o detalhamento necessário. 

ó - LISTAGEM DE ITENS 

A fim de poder proceder à avaliação, deverá ser feita a' listagem 

dos ítens, nos quais se deverá incluir os dados de quantidade, quali-

dade e observações pessoais julgadas oportunas'. 
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Como sugestão para esta listagem, apresentamos a seguir uma 

de caráter geral, para ilustrar o nosso ponto de vista. 

6.1 - Terreno: área, topografia 

6.2 - Urbanização interna: características de: 

6.2.1 - arruamento (calçamento e extensão) 

6.2.2 - sistema de drenagem de águas pluviais 

6.2.3 - sistema de esgoto 

6.2.4 - Iluminação pública 

6.2.5 - outras características 

6.3 - Edificações1  muros e portões: especificar e quantificar. 

6.4 - Bacias de acumulação: descrever as características das bacias 

de acumulação (muralhas de concreto ou taludes de aterro 

compactados ou cortes), de modo a 'permitir uma cubação 

do movimento de terra, e avaliação das respectivas obras. 

6.5 - Tanques de acumulação de água (para refrigeração ou com-

bate a incêndio) 

6.6 - Pier ou sistema de recebimento de navios-tanque: enumerar 

as características de projeto de modo a obter os custos de 
reprodução. 

6.7 - Oleodutos de chegada: diâmetros e comprimentos pressão de 

trabalho etc., (desde qie integrados •ao patrimônio Base). 

6.8 - Tanques de produtos: anotar as condições de conservação, 

proteção e outras julgadas oportunas, não citadas nas plantas 

fo rn ec idas, 

6.9 - Tubulações: fazer o levantamento dos diâmetros e compri-

mento das tubulações em geral, com observações julgadas 

oportunas (por exemplo isolamento térmico, pintura, etc.). 

6.10 - Acessórios de tubulações: enumerar as válvulas, purgadore, 

conexões ou suportec especiais, e outros encontrados. 

6.11 - Bombas e •  compressores: anotar todas as características téc-

nicas, marca, modelo e todos os dados nào constantes das 

plantas ou catálogos fornecidos. 

6.12 - Sistema de carregamento: verif icar marca e tipos dos bicos de 
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carregamento e respectivos acessórios bemcorno medidores 

volumétricos, quando for o caso. 

6.13 - Instalações diversas: anotar todos c•s dados da casa deforça 
ou subestação aumentadora, relativos a potência instalada, 

marca e tipo dos geradores ou transformadores, etc. 

6.14 - Sistema de combate a incêndio: enumerar os equipamentos 
fixos e sistemas de mistura e espuma. 

OBSERVAÇÕES 

De um  modo geral, não levamos em consideração no âmbito da 

PETROBRÁS, a avaliação dos estoques de produtos; móveis, veículos e 
utensílios pertencentes a Base por serem bens de fácil remoção, não 
oferecendo real garantia para avaliação hipotecária objetivando aber-

tura de crédito. 

Estes bens só poderão ser considerados para reavaliação do ativo 

ou para aquisição, devendo neste caso serem listados e conferidos os 

bens por ocasião da efetivação das negociações, ou contabilização. 

7 - PESQUISA DE VALORES 

O valõr de avaliação, deverá ser pesquisado dentro da área de 
influência da Base avaliada, sempre que possível. 

Quando se tratar de unidade situada a grandes distâncias dos 

entros de produção ou distribuição de máquinas e equipamentõs in-

dustriais, deverá ser pesquisada a correlação de valores. Desta forma, 
se tivermos uma avaliação em Presidente Prudente - SP ou Campo 
Grande - MT, cs preços das máquinas e equipamentos pesquiados 

em São Paulo, déverão sofrer a correção relativa a fretes, seguros e 

lucro do revendedor local. 

Terrenos e obras civis: 

A determinação dos valores dos terrenos bem corno todos os me-

lhoramentos urbanos e edificaçõn, deverão ser estabelecidos de acor-

do com as fontes de informação usualmente consultadas, isto é: cor. 

retores de imóveis, ofertas através de anúncios em jornais e pesquisas 

junto aos tabelionatos e registro de imóveis local. 

Para as construções e obras civis em geral, deverá ser consultada 

uma publicação especializada, tal como: ('Boletim de Custos" ou "A 

Construção", etc., bem como fontes de informação junto às firmas 



construtoras. para se obter custos unitários, de todos os (tens corside-
rados. 

No que concerne aos tanques e demais componentes do conjunto 
tais como: bombas, compressores, tubulações, transformadores, gera-
dores, etc., deverão ter suas pesquisas dirigidas aos especialistas lc-
cais em cada um dos ítens em avaliação. 

Para tanques de produtos acabados e principalmente para os 
tanques horizontais de armazenamento de G. L.P, há diversas firmas 
no ramo de construção e montagem industrial que fazem contratos do 
tipo "turn-key" que significa o preço global do tanque montado e fun-
cionando, incluindo peste global: projeto, obras civis, chapas e perfis, 
válvulas de manobra, .e todos os demais pertences, entregues, pintado 
e acabado. 

Havendo condições de mercado local, procurar pelo menos duas 
firmas do ramc para cotejar os preços de modo a fazer uma avaliação 
mais segura. 

Não  havendo condições locais de obter o preço global, procura-
mos obter os preços das diversas fases de montagem industrial para 
fazer a composição de preços. 

Para as tubulaçõe em geral deve-se fazer uma composição de 
custos de modo a. obter o preço por metro em cada medida de diâ-
metro e espessura de paredé, ou o queé mais usual, estabelecer o 
preço por quilo de tubulação de aço, ou outrcs materiais, já prontas 
e instaladas. 

Para os instrumentos e acessórios de tubulãção, tais como vá!vu-

as, purgadores, etc.; deve-se fazer uma listagem completa e obter 

através dos representantes locais ou cs mais próximos, o valor uni-

tário de cada (tem, acrescentando os custos de transporte e seguro e 

lucro de reyendedor quando só tivermos os preços de praças afas-
tadas. 

Este mesmo tratamento deverá ser utilizado para a valoração de 

subestações ou geradores de eletricidade, postes de iluminação, além 

das partes mecânicas relativas a bombas, compressores, e motores. 

8 - DEPRECIAÇÃO 

conclurda a listagem dos (tens e obtidos os respectivos preços 
unitários, resta aplicar a cada (tem o respectivo índice de depreciação 

e obsolescência, de forma a atualizar o valor atual pesquisado. 
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Genericamente, adotamos os seguintes valorees básicos 

[TEM VIDA UTIL VALOR RESIDUAL 

Prédios 50 ancs 10% 

Tanques 20 anos 10% 

Bomlas, compressoras e 10 anos 10 a 15% 

tubulações 

Bombas de postos de serviço 5 anos 15% 

Embora haja diversas tabelas em trabalhos relativos a avaliações 

industriais, preferimos usar estes valores simplificados •pelo fato de 

que os fatores locais e a observação pessoal do avaliador pederão 

modificar inteiramente o tempo de vida útil ou o valor residual do 
ítem considerado, tendo em vista as particularidades de cada caso. 

Em Iccais de boa conservação e manutenção preventiva e corre-
tiva, os equipamentos poderão ser considerados com uma depreciação 

mínima, fora de qualquer tabela de valores, de acordo com o conhe-

cimento e observação do engenheiro avaliador. A vida útil de uma 

caldeira, •por exemplo, pode ser função apenas de sua obsolescência 
operacional, ce a manutenção preventiva e corretiva forem bastante 

eficientes, e uma vida útil prevista de 20 anos poderá ir a 30 ou mais. 

Em realidade, após 20 anos, quase todas as partes componentes 

de conjunto já devem ter sido reformados ou substituídas, de forme 

a manter quase inalteradas as condições iniciais de utilização. Nestes 

casos, como em outros de acordo com as observações de vistoria, 
p&Leremos aumentar ou diminuir os vaores tabelados. 

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cabe ao prcfissional avaliador apresentar os seus comentários 

relativos aos bens em avaliação, tecendo considerações pessoais rela-

tivas a: 

9.1 - •Natureza do terreno e topografia 

9.2 - Localização e qualificação no muncípio 

9.3 - Descrição dos benefícios públiccs na área interna 

9.4 - Descrição das edificações 

9.5 - Descrição e comentários sobre a conservação das instala-

ções industriais 
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9.6 ._:Par.ecer do avaliador relativo a situação da Base, quanto 
à sua localização do âmbito do sistema regional de distribuição de 

produtos de petróleo. Quanto a operação, comentar se a utilização 
atual é satisfatória, fazendo previsão de sua condição futura. 

Este último ítem é o de maior importância para a conclusão finaf 

da avaliação, podendo aumentar ou diminuir substancial'mente o valor• 
calculado. Em nossa experiência profissionaL tivemos dois exemplós 

dessas condições, que ilustram bem o caso.. 

Ao avaliarmos uma Base de Distribuição próxima a Utinga, o 
valor de avaliação foi reconsiderado em virtude da subutilização da 

referida Base, de tal forma que a sua operação se tornou deficitária. 

Procuramos verificar se na região haveria necêssidsde de espaço pelas 

companhias congeneres de modo a que o espaço ociosõ pudesse 
ser alugado; entretanto, tal possibilidade não existia pois as demais 

companhias já tinham espaço de arínazenamento suficiente. 

Constatamos também que a distribuição de produtos de petróleo 
na grande São Paulo: havia se deslocado no sentido da Refinaria 
do Planalto, e em Barueri havia sido construído um grande depósito 

em "pool" para todas as distribuidoras, localizadas na Rodovia Costa 
e Silva próxima às Avendas Marginais dos Rios Tiête e Pinheiros que 

constitui um anel rodoviário da cidade de modo •a tornar fácil a 
distribuição a partir daquele sistema rodoviário, tornando desnecessá-
ria a utilização de Utinga, salvo para restritas zonas do chamado ABC, 

com operação deficitária. Nestas circunstâncias, o nosso valor de ava-
liação passou a ser praticamente o valor do terreno, ficando os de-
mais ítens restritos ao valor salvado ou •de demolição, desprezando-se 
neste caso os valores de custo de reprodução devidamente depreciado. 

Caso oposto ocorreu em uma base situada em uma Ilha da Baía 
de Guanabara. Tratava-se de uma velha Base com suas instalações em 

geral no limite de sua vida útil, ou seja: praticamente reduzido a sua 
depreciação total. Ocorre entretanto que apesar de sua obsolescênciá 

operacional, tendo em vista que a distribuição de produtcs de petró-

leo, mais recentemente, passou a ser feita através das Bases junto a 

Refinaria de Caxias, a sua raridade pelo fato de possuir um Terminal 
Marítimo próprio, capaz de receber petroleiros ou outros tipos de na-

vios-tanque até 25.000 toneladas, tornou-a uma raridade operacional 

para o recebimento a distribuição de produtos químicos e petroquími-

cos. 

Desta forma, a antiga Base sem utilização rentável para distribui-

ção de derivados de petróleo durante algum tempo, passou •a ter o 

seu espaço de armazenamento e cais de recebimento, alugados às 
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companhias químicas e petroquímicas 4vidas de espaço e com difi-
culdade para receber sua carga marítima através do Porto do Rio de 
Jarteiro. 

Neste caso especial, em que a raridade tornou extremamente 
valorizadas as instalações já completamente obsoletas para a finali-
dadé inicialmente planejada, luldamos  mais real a avaliação pelo 
método da renda, que se mostrou maior que o valor anteriormente 
calculado para os diversos ítens devidamente depreciados, somados 
ao valor do terreno. 

Apresentamos em nosso laudo como valores finais de avaliação, 
os dois valeres calculados, optando por este último como sendo à va-
lor que mais & eaproximava da realidade factual encontrada, razão 
pela qual indicamo-lo como valor final de avaliação. 
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AVALIAÇÃO DE JAZIDAS MINERAIS 

Eng. J054 Carlos Peilegrino 

1. INTRODUÇÃO 

1. 1 - A avaliação de jazidas minerais, no Brasil, vem sendo de 
necessidade cada vez maior, em virtude de desenvolvimento que se 
proces•a em todos os setores e atividades, com obras públicas atin-
gindo reservas -minerais em exploração ou em potencial. Casos há em 
que somente o material da jazida interessa à construção pública, 
como a areia ou a pedra, por exemplo. 

1.2 -_ Que é jazida mineral? Qual oseu conceito? A resposta-! 
se encontra no próprio Código de Mineração (Decreto Lei n.° 227, 
de 28 de fevereiro de 1967, regulamento pelo Decreto n.° 62.934, 
de 02 de julho de 1968): 	 - 

"ad. 4.° - Considera-se jazida toda massa individualizada de 
substância mineral ou fóssil, aflorando a superfície ou existente no 
interior da terra e que tenha valor econômico;  e mina, a jazida em 
lavra, ainda que suspensa". 

1.3 - Havendo materiais ou jazidas a serem aproveitados pelo 
Poder Público expropriante (ou construtor), a desapropriação das ter-
ras como ocorrôncas c•xporadas ou não, bem como o empréstimo 
dos materiais devem seguir os preceitos legais vigentes e a jurispru. 
dência. 

-No Brasil, o dono de uma propriedade não é proprietário dos 
recursos minerais nela existentes. Toda a riqueza mineral pertence 

ao Governo da União e a sua exploração depende de autorização 
prévia. Com  efeito, é o que reza a Constituição Federal (Emenda  
Constitucional n.° 1, de 17 de outubro de 1969): 

- 	"Art. 168 - As jazidas, minas e demais recursos minerais e os 

potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da 

do solo, para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial. 

§ 1.0 - A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e 
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demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica de-

penderão de autorização ou concessão federal, na forma da lei, dadas 

exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no País". 

Também o Código de Mineração é suficientemente claro a res-

peito: 

"Art. 1.0 - O aproveitamento das jazidas depende de Alvará de 

Autorização de Pesquisa, do Ministério de Minas e Energia; e de Con-

cessão de Layra, outorgada por decrelo do Presidente da República, 

atos esses conferidos, exclusivamente, a brasileiro, ou sociedade orga-

nizada no País como Empresa de Mineração". 

"Art. 5.0  - Classificam-se as jazidas para efeito desse código em 

9 classes: 

II - jazidas de substâncias minerais, de emprego' imediato na: 

ccnsttução civil. 

"Art. 8.° - Faculta-se ao proprietário do solo ou a quem dele 

tiver expressa autorização, o aproveitamento imediato, pelo regime de 

licenciamento, das jazidas enquadradas na classe II, desde que tais 
materiais sejam utilizadas "in natura" para o preparo •de agregados, 

pedras de talhé ou argamassa, e não se destinem como matéria-pri- 

ma, à indústria de transformação. 

§ 1.° - o licenciamento cabe às autoridades locais, mas é neces-

sária a inscrição •do contribUinte no Ministério da Fazenda, para efeito 

do Imposto Úniço sobre Minerais. 

1 .4 - Da leitura dos disoositivos constitucionais e legais, resulta 

claro que •as jazidas e os recursos •minerais constituem propriedade 
da União, completamente distinta do solo; o registro das jazidas - 

e desde logoconvém salientar que o afloramento de rochas e a ocor-
rência de areia também são considérados jazidas - é •exigido junto ao 

Ministério de Minas e Energia Elétrica e à Delegacia da Receita Fede-

ral, além de várias 'outras formalidades. 

1 .5 - Desta forma, numa eventual transaçãà de urna proprie- - 

dade com ocorrência de minerais, ou numa sua désaprop?iação, a 
inclusão do valor da jazida no valor do imóvel só deve ocorrer quan-
do o titular de seu dcmínio tiver adotado todas as providências legais 

e fiscais necessárias à sua exploração junto aos Poderes Públicos com-
petentes e recebido a devida Autorização ou Concessão de Lavra. 
Há uma pequena exceção, relaciohada com os materiais da classe II 
substâncias minerais de émpre9c imediato na construção civil, cuja re-

gulamentação especial está prevista no Art, 8.0  do Código de Mine-

ração: 
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"Art 8.0 - Faculta-se ao proprietário do solo, ou a quem dele 
tiver expressa autorização, o aproveitamento imediato, pelo regime de•• 
Licenciamentc-, das jazidas enquadradas na Classe II, desde que tais 
materiais sejam utilizadas "in natura", para o preparo de agregados, 
pedras de talhe ou argamassas, e não se destinem, como matériapri-
ma à indústria de transformação. 

§ 1.0 - O Licenciamento cabe às autoridades locais, mas é neces-
sária a inscrição do contribuinte no Ministério da Fazenda, para efeito 
do mpcsto único sobre minerais. 

§ 2.0  - Após o Licenciamento, o interessadd poderá optar pelo 
regime de Autorização e Concessão, o qual será obrigatório se, no 
correr dos trabalhos, ficar positivada a ocorrência comercial de subs-
tâncias minerais não enquadrável na Classe II. - 

§ 3 0  - Não estão sujeitos aos preceitos deste Código  os traba-
lhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais "in na-
lura', que s fizeram necessários à abertura de vias de transporte, 
obras gerais de terraplenagem e de edificações! 

2. DESAPROPIAÇÃO DE JAZIDAS 

2.1 - Apesar das leis e regulamentos que regem a màtéria, 
ainda há alguma confusão sobre o que e como pagar numa eventual 
desapropriação de propriedade com jazida mineral. Tem-se conheci-
mento, por exemplo, de casos como: 

jazidas em exploração, devidamente legalizadas, que foram 
desapropriadas dentro do critério -do interesse público prioritário •e 
imediato, sem nenhuma indenização; 

jazida sem exploração, com indenização paga com base no 
plano d lavra; 

jazida não legalizada e sem exploração, indenizada com base 
em critério inusitado. 

2.2 - Para esclarecer o assunto, convém citar o Dr. Hely Lopes 
Meirelles, desde logo: 

se a Constituição  reservou à União •a autorização e conces-
são de pesquisa e lavra de minérios, é porque considera tais materiais 
de interesse geral do País, sobrepairando às conveniências isoladas 
das unidades federais ou de seus municípios". 

Em outras palavras, a desapropriação deve obedecer à hierar-
quia de poderes, ou seja, os poderes públicos estaduais e municipais 
não tem o direito de desapropriar terras objeto de concessão federal. 
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...Os artigos .57 e.87 do Código de Mineração,, aliás, rezam. expres- 
samente: 	 . 

"art, 57 - No curso de qualquer ação ludicial não poderá haver, 
embargo ou sequestro que resulte em interrUpção dos trabalhos de 
lavra". 

"art. 87 - Não se impedirá por ação judicial de quem quer que 
seja o prosseguimento da pesquisa ou lavra". 

2.3 - Assim, conclui-se que a desapropriação de uma proprie-
dade que possua jazida mineral só pcderá ser efetuada com autori-
zação do Governo Federal, mediante processo lurídico  que demonstre 
a prevalência de razões superiores à lavra e com a competente inde-
nização, O Estado e o Município não podem fazê-lo sem a referida 
permissão da União. 

Isto, porém, após haver o proprietário das terras com ocorrên-
cia de jazidas obtido a indispensável concessão, o que lhe assegura 
os direitos amplamente resguardados pela legislação vigente. 

2.4 - A indenização de jazidas, em casos de ciesapropriação. 
só deve ser calculada e paga após a imprescindível legalização (ou 
regularização). A razão está implícita nos artigos que prevêem a 
possibilidade de não conceder o pedido de exploração: 

"art. 42 - A autorização será recusada, se 'a lavra for considera-
da prejudicial ao bem público ou comprometàr interesses que supe-
rem a utilidade da exploração industrial, a juízo do Governo. Neste 
último caso, o pesquisador terá direito de receber do Governo a 
indenização das despesas feitas com os trabalhos de pesquisa, uma 
vez que haja sido aprovado o Relatório". 

É útil informar que, mesmã depois de aprovada o ReFatório de 

Pesquisa (um dos documentos solicitados pela União pará decretar 

a concesãode Lavra); o Governo Federal reserva-se o direito de inde-

ferir o pedido, caso em que o titular da pesquisa receberá uma inde-

nização correspondente ao valor dos trabalhos efetuados, com a pros-

pecção. 

Para melhor discorrer sobre a matéria, oferece-se os seguintes 

exemplos: 

25.1 - Imóvel com Jazida contido dentro do 'perímetro ou 

faixa de desapropriaçâo pelo Poder Público. 

Podem ocorrer as seguintes hipóteses, com, os respectivos enca- 
minharnentos: 	 . 	 . 
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sem decreto de lavra 

a indenização só deve incluir o valor da área e das benfeitorias 
atingidas. A jazida não é indenizável;  

com o Relatório de Pesquisa (ou prospecção aprovado 

a indenização está prevista no Art. 42 do Código de Minas 
(pagamento ou reembolso de todas as despesas gastas com a pros-
pecção);  

com decreto de lavra 

se a jazida ainda não estiver em exploração, o cálculo da inde-
nização deve ser basear no plano de lavra, onde são mencionados 
os. lucros previsíveis em n anos; 

se a jazida estiver sendo explorada, os lucros cessantes são cal-

culados de conformidade com os métodos recomendados pela mo-
derna técnica avaliafória. 

2.5.2 - Imóvel com Ocorrência de Minerais localizado fora 

do prímetro ou faixa de desapropriação pelo Poder Público - Mi-
nerai3 da Classe li. 

Os minerais da classe II são ardósias, areias, cascalhos, gnaises, 

granitos, quartzitos e saibros, quando utilizadas "in natura" para o 
preparo de agregados, pedra de talhe ou argamassa e não se des-

tinem, corno matória prima, à indústria de transformação (de confor-
midade com o Art, 8.0  do Código de Mineração). Para ter valor 
Ieg&, o licenciamento deverá ser precedido do estatuto no Art. 11, 
parágrafo único do Regulamento: 

"A autorização depende de alvará do Ministro de Minas e Ener-
gia 'Elétrica;  a concessão, de decreto de Governo Federal; o licencia-
mento, de licença expedida em obediência a regulamentos adninis-

trativos locais, de inscrição do contribuinte no órgão próprio do Mi- 

nistério da Fazenda e de registro de licença, acompanhado da plan-

ta da respectiva área, no Departamento Nacional da Produção Mine-

ral (iD.NçP.M.); a matrícula, de registro do garimpeiro na Exatoria 

Federal onde se Iocaflza a jazida;  o Monopólio, quando instituído em 
lei especial". 

Segundo o parágrafo 3.0  do Art. 8.0  do Código, estão excluídos 

de indenização os casos de movimento de terra e desmonte de mate-
riais. Como o Art. 8.0  autoriza expressamente o aproveitamento  ime-
diato facultativo e o Art. 86 reza de forma clara: 

"É assegurado ao proprietário do solo, onde se situe a jazida, o 
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direito de participação nos resultados da lavra, a qual corresponderá 
ao dízimo do impostd únicà sobre minerais." (sic); 

Supõe-se válida a idéia da indenização; ademais, considerando-se 
que o Pcder Expropriante não se interessa pelo imóvel, mas pela na-
tureza do seu sub-solo, conclui-se pela existência de uma pressuposi-
çãocle indenização ao proprietário. 

Isto posto, pode-se encaminhar esta hipótese de três formes dife-
rentes: 

e) o Poder Expropriante compra do proprietário o material de-
sejado e nécessáro; 

,b) o Poder Expropriante e o proprietário realizam um acordo ami-
gável, através do qual se faz a Cessão do Direito de licenciamento 
(Art. 8 0), passando o primeiro a titular de domínio do imóvel através 
da competente desapropriação. O cálculo da indenização é feito, en-
tão, de conformidade com os métodos recomendados pela moderna 
técnica ãvaliatória 	- 

via de regra, põrém, o Poder Público •não tem a intenção, 
nem deseja indenizar coisa alguma, a não ser o simples valõr das 
terras; nestes casos não há acordo, afigurando-se bastante razoável que 
se pague ao proprietário uma indenização equivalente ao montante 
do dízimo do imposto único sobre minerais (como reza a lei), total, 

previsto sobre a produção de um número n de anos. 

3. MÉTODOS AVALIATÓRIOS 

3.1 - No Brasil, as jazidas minerais, nos casos necessários ou 
pertinentes, são avaliadas pelo método da renda, ou da capitalização 
pela renda, partindo-se da relação seguinte: 

Renda Líquida Anual 
Valor Atual = --------- 

onde R é a taxa de capitalização, expressa em decimais. 

Há duas fórmulas que se derivam dessa expressãc: 

a de Hoskold, empregada •mais frequentemente; 

a de Findlay, cuja utilização vem crescendo nos últimos tem- 

pos. 

3.2 - Fórmula de Koskold 

Duas taxas de retorno estão envolvidas na fórmula de Hoskold, 
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devido aio prinôíplolãssumido que dalórde u'a mina resulta do lucro 
auferido sobre e acima dos E tï6pdrad6riàTã e do retorno do fundo 
de capital investido: 

a •taxa de retorno sobre o capital investido, também chamada 
taxa de risco; 

a taxa de retorno de parte do capital investido, também co-
nhecida como taxa de segurança çu taxa do fundo de reserva. 

A fórmula de Hoskold admite que o investimento inicial nào é 
recuperável até o esgotamento da mina, sendo dada por: 

A 
V = 	 onde: 

p 	S+r' 

- 

V = valor procurado 

A = receita anual 

r' 	= taxa de risco 

1/R —1 
5 = 	= 

M 

	

	 r- 
n 

sehdo: 

M = anuidade de Cr$ 1,00/ano, durante n anos à taxa 
n 

R 	1 .+r. 	 . 

n = anos de experiência 

= taxa de segurança 

Exempk: 

Seja u'a mina produzindo 30.000 toneladas de minério - por 
ano, com lucro líquido de Cr$ 1,00/ton.. As reservas delminério per-
reitem estimar a produção em mais de 15 anos. Um comprador dese-
jaria um retorno de 12% sobre o capital e 5% de taxa de segurança. 
Substituindo: 

Usando a fórmula usual: 	 . 	. 	. 

v =_i_-L_L 	
.: 

p 	r+r' 

- 1 
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- 	$ 30.000 	- $ 30.000 

	

Vp - 
	 - 0,16634 

1,05' - 1 

V = $180,353 
p 

3.3 - Fórmula de Findlay 

	

È dada pela expressão simples: 	 - 

	

M =PS. 	onde 

M = valor global da jazida com todas as instalações necessárias 
à lavra, industrialização e comercialização 

P = anuidade a ser depositada para a reconstituição do capital 
lrOO TL 

M que foi investido = 
n (IS + 100) 

s = _ÇLt22__! 

ende: 

T = capacidade da lazida em 
L = lucro líquido industrial por rn3  de minério 
n = número de anos necessários para a exaustão da jazida 
Z = taxa de retorno do capital investido (M) 
5 = fator de capitalização 

= taxa de capitalização 

Sendo M' o custo total das instalações (obras civis, máquinas, 
equipamentos e instalações especiais), o valor das jazidas será um 
valor residual expresso por: 

rn=M — M' 

Esclareça-se que o valor •dos terrenos está excluído de M', uma 
vez que, não sofrendo depreciação,cu exaustão, não tem o seu va!or 
recompçsto (como as lazidas, máquinas, equipamentos, etc.). 

Assim, o valor final do imobilizado técnico é dado por: 

	

M =M'+M 	onde: 

M = valor final do ativo fixo 

= valor total das instalaçõs, máquinas, equipamentos, veí- 
culos e obras civis 	 - 

M = valor dos terrenos 
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Exemplo: 

Sela uma lazida de pedra (granito), cuja prospecção revelou uma 
reserva em exploração de 4.428.571,42 •m3. Como há também re-
servas a explorar, sem prospecção alguma, deve-se introduzir um fator 
extra de segurança de 30%, caindo as reservas prováveis para 
3.100.000 m3 . 

Outros dados: 

- volume da produção (considerando o coeficiente 1,4 de ex-
pansão volumétrica da rocha quando transformada em pedra britada 
n.° 1, 2 e 3, pedrisco e pó de pedra): 

V = 3.100.000 x 1,4 = 4.340.000 m3  

- produção média atual = 15.000 m3/mês- 
- produção futura = 20.000 m3/mês 
- lucro líquido.(baseado nos estudos de viabilidade f.utura, bem 

como nos balanços anuais da empresa) = $5,00/m2, em média. 

A) Período de Produçâo 

4.340.000 m3  
n ----------- = 18 anos 

20.000 m3  x 12 

Taxas 

Aqui entram a experiência, o tirocínio e o bom senso do avalia-
dor. Para o caso em foco, são bastante razoáveis as- taxas: 

Z = 15%a.a. 
= 5% a.a. 

C) Cálculo de S (fator de capitalizaçâo) 

(1 +r)n — l 
S = - ----------23,657 

0-) Cálculo de P (anuidade a ser depositada para a reccnstituição 
do Capital M investido) 

IOOTL 

n(ZS + 100) 

T = capacidade da jazida = 4. 340. 000 m3  
= Lucro líquido por ms = $5,00/m 

n = 18 - 	 - 
z=15 	 - 
3 = 23,657 
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100 x 4.340.000 m3  x $5,000/m8  

- 	18 (15 x 23,657 + 100) 

P = $265.044,64 
Cálculo de M (valor global da jazida, com instalações) 

M = PS 
M = $265.044.044,64 x 23,657 

M = 6.270.161,04 

Cálculo de rn (valor da jazida) 

sendoM' = 3.170.831,04 
conform.e avaliação à parte 
Donde: 

m = $6.270.161,04 - $3.170.831,04 
m = $3.099.330,00 

Cálculo de M (valor total do ativo fixo) 

M 1  =M + M 

M = valor dos terrenos, conforme avaliação à parte 

= $450.000,00 

Portanto: 

M = $6.270.161,04 + $450.000,00 

= $6.720.161,04 

4. RECOMENDAÇÕES FINAIS 

4,1 - Recomenda-se que, nos casos normais de avaliações de 
jazidas minerais, sejam adotados os princípios e roteiros constantes 
do presente trabalho. 

4.2 - Nos casos particulares ou excepcionais; em que não hou-
ver a pcss'ibilidade da aplicação do método da renda, o avaliador 
deverá proceder a estudos mais aprofundados, justificando a metodo-
logia e/ou o seu procedimento. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE 

AVALIAÇÕES DE JAZIDAS MINERAIS 

Eng.° Alberto Lélio. Moreira 

1) - INTRODUÇÃO: 

A avaliação de jazidas minerais é um trabalho que exige do 

técnico um apurado senso: de julgamento, uma vez que as variáveis 

que entram no problema não só são muitas, mas principalmente são 
de natureza aleatória. 

Evidentemente que o avaliador, se já não for um engenheiro 
geólogo, terá que se assessorar de um, pois que o trabalho prelimirar 
consste na determinação do volõme do minério disponível e da sua 

qualidade, •bem como do método de exploração da jazida, e isso é 
tarefa especializada, do conhecimento dos geólogos. 

A avaliação de jazidas minerais se faz, em síntese, determinan-

do-se o lucro líquido: anual que a exploração da jazida poderá produ-
zir durante os anos desua vida útil e capitalizando-se essas parcelas 

futuras para se chegar ao valor atual do empreendimento; - desse-
valor, subtraindo-se o valor atual das despesas necessárias para por 

o empreendimento em produção chega-se ao valor atual da jazida. 

Observe-se então quantaí variáveis aleatórias •aparecem no pro-
blema: na determinação da reserva mineral (cubagem) a precisão do 

resultado depende do número de furos de sondagem e da sua exten-

são e, mesmo com um grande número de furos, nada garante que 
entre esses furos o depósito mineral se comporte da mesma forma, 
sem falhas, inclusões  de minerais estranhos ou alteração de sua qua-
lidade - na determinação do número de anos - de exploração da 

mina se supõe uma extraçc regular •mas quando se anda debaixo da 

terra podem surgir obstáculos inesperados (rios subterrâneos, rocha 
dura, gases, desmoronamentos, etc.) que retardem a exploração, au-

mentando o número de anos previsto e tornando irregular a extração 
-anual. 

A montagem da instalação para beneficiarnento do minério po- 
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de ser prevista para 6 meses ou um ano e, por motivos fortuítcs como 
falta de aporte de capital em tempo, dificuldades de impõrtação, etc., 
poderá ser estendida para 2 ou mais anos. 

A escolha de uma taxa de capitalização do empreendimento fora 
da realidade pode acarretar variações consicLeráveis nos resultados da 
avaliação. 

A determinação do preço de venda do minério na boca da mina 
muitas vezes resulta de comparações com outras minas situadas em 
locais muito distantes e para as quais as condições de extração e co-
mercialização são bem diferentes ou então resulta de uma simples 
especulação quando é o caso de uma jazida pioneira de minério que 
pela primeira vez é encontrado no país. 

Os custos de operação da mina podem ser estimados com razoá-
vel precisão para e data atual mas logo se antevê que, para os anos 
futuros de exploração, esses custos serão consideravelmente eleva-
dos pela inflação. 

Igual raciocínio se pode fazer com relação ao custo dos transpor-
tes. 

Cs custos de desenvolvimento da mina (decapagem quando a 
céu aberto ou construção de poços e galerias quando subterrânea) 
podem apresentar variações consideráveis para mais ou para menos, 
tudo dependendo das condições realmente encontradas na explora-
çao. 

O custo da instalação de beneficiamento pode, de uma hora para 
a outra, sofrer uma grande variação devido a alguma restrição de 
importação ou variação cambial, 

Na avaliação de minas e jazidas minerais temos primeiramente 
que considerar o que estabelece o Código de Minas (Decreto-Lei nY 
227, de 28/2/1976) e seu regulamento (Decreto n.° 62.934, de 
2/7/1968); - de fato, a nossa legislação estabelece que os trabalhos 
de mineração começam com um pedido de pesquisa em que a área 
a ser pesquisada é devidamente demarcada por alinhamentos e rumos 
com amarração a um ponto fixo do terreno; é então baixado um de-
creto autorizando o cidadão a pesquisar o minério especificado em 
sua petição; - feita a pesquisa, que compreende a determinação do 
volume da reserva (possança da jazida) e a qualidade do minério 
(análise), é apresentado ao Departamento Nacional da Produção Mi-
neral o relatório de pesquisa para ser aprovado, sendo, em seguida, 
expedido o decreto autcrizando o cidadão 8 iniciar a lavra ou explô-
ração da jazida. 



O cidadão só poderá negociar a jazida após a aprovação do 
relatório depesquisa pelo D.N.P.M. 

A concessão de pesquisa ou de lavra poderá ocorrer tanto em 
terrenos de propriedade do cidadão, como de terceiros mas, neste 
caso, os terceiros têm direito não só à indenização pelas benfeitorias 
que forem destruídas como também ao dízimo do imposto único 
sobre minerais que seja devido pêla exploração. 

Assim, a legislação brasileira distingue cFaramente a propriedade 
do solo da propriedade do sub-solo. 

Desta forma, o valor da jazida só poderá ser determinado após 
a aprovação •do relatório da pesquisa. 

2) FÓRMULAS USUAIS: 

Na avaliação de jazidas minerais, para a capitalização das parce-
las dos lucros anuais a fim de se chegar ao valor atual do empreendi-
mento, tem-se empregado várias fórmulas matemáticas que analisare-
mos a seguir. 

Em primeiro lugar temos a fórmula de lnwood, que estabelece o 
valor atual de uma série uniforme de anuidades R durante n anos, à 
taxa r: 

P = R L 	r(1 +r) 

Em segundo lugar temos a fórmula de Hoskold, que estabelece 
valor atual de uma série uniforme de anuidades R, durante ii anos; 

a duas taxa-: uma de remuneração do capital• (ou de risco) r e outra 

de um fundo de reserva que se acumula anualmente e destinada a 
reembolsar toda a inversão inicial no fim da vida da mina (ou taxa 
de segurança) i: 

p - 

+ [---T-] 
Esta fórmula se converte na de lnwood se fizermos i = r. 

Em terceiro lugar temos a fórmula de O'Donahue que estabelece 

valor atual de uma série uniforme de anuidades R, durante n anos, 

a duas taxas: uma de remuneração do capital (ou de risco) r e outra 

de um fundo de reserva que se acumula anualmente e destinada a 
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rSmbolsar toda a inversão inicial no final da vida da nina (ou taxa 

de segurança) i e um período de adiamento ou demora d: 

R [JL±±Lii±_] 

+ r [ L±-?] 

sta f&mula se converte na de Hoskold se eliminarmos o fa- 

tor cl- 

A fórmula de Hoskold é essencialmente um meio de produzir 

um valor atual mais baixo do que o obtido pera fórmula de inwood 
de uma só taxa e a conveniência da fórmula de Hoskold é, todavia, 

discutível pela razão de que a taxa de risco r deve ser fixada num 

valor correto, considerando-se todos os risws e se os riscos são verda-

deiramente maiores que a taxa r usada na fórmula de Hoskold, o 
uso da verdadeira taxa r na fórmula de lnwood prcduzirá o mesmo 

resultado;  - além disso, como a anuidade R não é realmente constante 

durante os n anos e porque n é também uma estimativa, o refinamen-

to, introduzido com as duas taxas é de significôncia muito duvidosa. 

Por outro lado, como a fórmula de O'Donahue é uma derivaçãb 

da fórmula de Hoskold, os mesmos comentários feitos acima podem 

ser apflcados a ela. 

Por esses motivos somos de opinião que, na avaliação de jazidas, 

a fórmula mais aconselhável a empregar é a de lnwood, dado o cará-

ter altamente aleatório das variáveis envolvidas no problema. 

Se o fator cl, referente ao período de adiamento ou demora do 

início do recebimento das anuidades R, tiver que ser considerado, a 

fórmula de lnwood também poderá ser usada a lustando-se a solução 
normal con&derando-a como o valor atual de um pagamento que se 

fará dentro de d ancs, ou seja: 

p=R [ 
(1  -f- r)r - 1 

Embora as fórmulas acima indicadas sejam matematicamente cor-
retas, bem como .em princípio são corretas suas aplicações, quem as 

usar deverá ter sempre em mente que o valor final calculado por 
elas deve ser encarado como uma resposta obtida pelo uso de fatores 

judiciosamente escolhidos, pois cada um deles, a anuidade R, o nú-

mero de anos n ou d e as taxas r e i - são estimativas sujeitas a erros 

do analista. 
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- CÁLCULO DAS RESERVAS: 

O trabalho de cálculo das reservas deve ser feito. por um ge6-
logo experiente com base num número suficiente de furos de sonda-
gem para determinar o volume provável disponível do minério, ao 
mesmo tempo que se fazem análises dos testemunhos de sondagem 
para se determinar a composição química e a densidade do minério. 

Com o conhecimento do volume e da densidade .é possível se 
determinar o peso total do minério disponível, ou seja: a .possança da 

jazida. 

- PRODUÇÃO ANUAL: 

A produção anual da jazida é função do empreendimento que, 
se tem em mira; - suponhmos uma fábrica de cimento que se pro-
põe a fabricar 3 300t de cimento por dia, durante 330 dias/ano e 
sabendo-se que cada tonelada de cimento exige 1 .36 t de calcário; 
- então essa jazida de calcário, como uma possança de 90 mBhões 
de toneladas, deverá produzir: 

3 300 t/dia x 330 dias/ano x 1.36 t de cal./t de cim. ..;........ 
= 1.480 000 toneladas/ano de calcário. 

Como a jazida, no caso, tem uma reserva de 90 milhões de 
toneladas, verifica-se que ela permitirá uma exploração por mais de 
50 anos, que é o limite usualmente adotado para cálculos. 

Para as jazidas que têm reservas para exploração além de 50 
anos a reserva excedente terá apenas um valor potncial, simbólico, 
não computável, servindo somente como uma • garantia para futuras 
expansões. 

- PREÇO DE VENDA: 

O preço de venda do minério extraído terá influência direta no 
lucro anual e deverá ser apurado com o maior rigor. 

Podem ser adotados os preços correntes indicados em publica-
ções especializadas, como o "Boletim de Préços de Minérios e Pràdu-
tos Metalúrgicos" do D. N . P . M. ou obtidos por pesquisas de mercado 
em jazidas congêneres, porém, é aconselhável se tomar a média dos 
últimos 5 ou 10 anos e se fazer uma projeção para o próximo ano. 

- RECEITA BRUTA ANUAL: 

A receita bruta anual é o produto do preço unitário de venda 
pela prodUção total de extração •da jazida e dividido pelo número 
de anos de exploração da jazida. 
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7) - CUSTO ANUAL DE PRODUÇÃO: 

O custo anual de operar a extração da jazida é determinado por 
càrnparação com os custos de operação de outras jazidas na área e 
acrescida de uma análise das condições de operação que se esperam 
preyalecer quando a lazida  em causa estiver em exploração. 

Neste custo não estão incluídos os custos futuros de desenvolvi-
m ento da jazida, decapagem, abertura de túneis e instalação da usina 
de beneficiamento, os quais são estimados separad.amente. 

8) - TRANSPORTES: 

O custo dos transportes, inclusive impostos e segures, é calculado 
a partir de publicações de tarifas de fretes e taxas de seguro. 

9 - MISCELÂNEA: 

Há custos diversos que têm que ser determinados pela prática 
e pelos registros de outras minas; - tais custos incluem: administra-
ção, despesas legais, seguro contra fogo, serviços médices e hospita-
lares, leis sociais, acidentes, britagem e peneiramento, reajustes de 
custos, 8espesas d eempilhamento e impostos e taxas. 

Esses custos são tirados•  de experiências anteriores sçmelhantes. 

-. COMISSÕES DE VENDA: 

Se a empresa tem um corpo de vendedores, deverá incluir pre-
visão para  uma comissão de vendas anual. 

- DESENVOLVIMENTO: 

O desenvolvimento consiste na decapagem das jazidas a serem 
expldradas a céu aberto ou na abertura de poços, túneis e galerias 
nas jazdas de exploração subterrânea. 

Para a decapagem o cálculo deve se basear nas informações so-
bre a grossura da capa a sêr removida fornecida pelas sondagens 
prévias e, no caso de poços, túneis e galerias o plano de exploração 
da jazida fornecerá as extensões de perfuação, bem como os prazos 
de execução desses trabalhos. 

12) - USINA DE BENEFIC!AMENTO: 

A usina consiste na instalação de equipamentos necessários para 
manipular e preparar o minério para o parque; - é o investimento 
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feito em britadores, peneiras, correias transportadoras, caminhões 
basculantes, pás carregadeiras mecânicas, etc. 

- IMPOSTOS: 

No Brasil temos o imposto único sobre mineração (1. U . M.) 
que é fixado sobre o preço da tonelada do minério estabelecido pelo 
D.N.P.M., à taxa de 10%. 

- REÇEITA ANUAL DE OPERAÇÃO: 

Ë a diferença entre a receita bruta anual (item 6) e a soma das 
despesas para se poder extrair e vender o minério: custo anual de 
produção (item 7), custo •dos transportes (item 8), custosmisceIânea 
(item 9), comissões de venda (item 10), custos de desenvolvimento 
(item 11) e impostos (item 13). 

É o fator R das fórmulas que vimos no item 2. 

- INVESTIMENTO CAPITALIZADO DO EMPREENDIMENTO 

O investimento capitalizado do empreendimento é determinado 
calculando-se o va!or atual de uma anuidade igual à receita anual de 
operação, usando-se uma adequada taxa de retorno (r) durante o pre-
visto número de anos de exploração (n) e o número de anos de de-
mora para entrar em extração (4). 

Aqui se aplica a fórmula de lnwood ajustada para o fator ci. 

- VALOR ÀTUAL DAS DESPESAS DURANTE O PERÍODO 
DE DEMORA 

A fim de se calcular o investimento capitalizado da jazida riin-
ral é necessário determinar-se o Valor atual das despesas efetuadas du-
rante o período •de demora, que são as de desenvolvimento (item 
11) e montagem da usina de berieficiamento (item 12). 

- CAPITAL DE GIRO: 

O capital de giro necessário é determinado estimando-se a pro-
dução média mensa' durante a vida da jazida obtida por cada método 
de mineração (céu aberto, galerias, etd.). 	 - 

Geralmente o capital de giro necessário corresponde à somã do 
custo anual de produção (item 7), com as despesas de transportes 
(item 8), com as despesas de miscelânea (item( 9) e com os impostos-. 
(item 13) durante um período de cerca de 2 meses. 
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Como e supõe que a mina não deverá entrar em produção 

antes do período de demora ei, será necessário se determinar o valor 

atual de uma quantia que só será gasta daqui a ei anos ,ou seja: o 

valor atual do capital de giro que entrará para o empreendimento no 

início da produção da mina. 

Por outro lado, precisamos também determinar o valor atual des-
se capital de giro quando for recuperado no final do período de pro-

dução da jazida, daqui a n + ei anos. 

- INVESTIMENTO CAPITALIZADO DA JAZIDA: 

O investimento capitalizado da jazida, ou seja: o valor esperado 
da reserva mineral, será obtido subtraindo-se o valor atual dos inves-
timentos necessários a fim de que o empreendimento possa ser posto 
em operação do valor atual do investimento capitalizado no empre-

endimento total. 

Como o capital de giro pode ser recuperado integralmente no 

final do período de produção da jazida, deveSse adicionar a essa di-

ferença o valor atual do capital de giro recuperável daqui a n.+ ei 
anos e assim chegaremos •ao valor atual da jazida em seu estado 

inexplorado. 

- EXEMPLO DE AVALIAÇÃO DE UMA JAVDA DE MINÉRIO 

DE FERRO: 

Seja avaliar uma jazida de minério de ferro, cuja reserva foi 
estimada em 6 200 000 toneladas, disponíveis para exploração a céu 
aberto, durante um período estimado em 10 anos, com um período 
de demora de 2 anos, enquanto se faz o desenvolvimento (decapa-
gem) d jazida e se instala a usina de beneficiamento. 

A capa de terra sobre o minério é calculada em, 3 450 000 m3  

e a taxa de retornodo capital é fixada em 8% ao ano. 

- PRODUÇÃO ANUAL: 

Sendo as reservas disponíveis de 6 200 000 toneladas e a extra-
ção prevista para alimentar uma siderúrgica somente por 10 anos, a 

produção anual será de 620 000 toneladas. 

- PREÇO DE VENDA 

Dado o teor do minério e consultando-se a variação dos preços 
nos últimos 5 anos, chegou-se ao preço unitário médio dej Cr$ 
140,00/t e ao valor bruto total de: 
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6 200 000 t x Cr$ 140,00/t 	= Cr$ 868.000.000,00 

menos 1% para quebras de embarque: Cr$ 8.680.000,00 

Receita bruta total: Cr$ 859.320.000,00 

- RECEITA BRUTA ANUAL 

Cr$ 859.320.000,00/10 = Cr$ 85.932.000,00 

- CUSTO ANUAL DE PRODUÇÃO: 

Cr$/t 	Custo 

Mineração por escavadeira: 6 200 000 x 8,00 = 49.600.000,00 

Britagem e eneiramento: 6 200 000 x 10,00 = 62.000.000,00 

Total: 	 Cr$ 111 .600.000,00 

Custo anual de produção; 
Cl 111.600.000,00/10 = Cr$ 11.160.000,00 
Custo médio por tonelada: 
Cr$ 111.600.000,00/6 200 000t = Cr$ 18,00/t 

- TRANSPORTES E SEGUROS: 

Custo total de transportes e seguros: 
6 200 000 t x Cr$ 50,00/t = Cr$ 310.000.000,00 
Custo anual de transportes e seguros: 
Cr$ 310. 000. 000,00/10 = Cr$ 31 . 000. 000,00 

- MISCELÂNEA: 

6 200 000 t x Cr$ 4,00/t = Cl 24.800.000,00 

Custo anual da miscelânea; 

Cr$ 24.800.000,00/10 = Cl 2.480.000,00 

- COM!S5ÓES DE VENDA: 

Total de comissões: 

6 200 000 t x Cr$ 1,00/t = Cr$ 6.200.000,00 

Custo anual de comissões: 

Cr$ 6.200.000,00/10 = Cl 620.000,00 

- DESENVOLVIMENTO: 

Custo de decapagem: 

Há 3 450 000 m3  de terra a remover; - admite.se  que cerca de 
65% (2 263 750 m8) serão removidos durante o período de demora 
e os restantes 35% (1 181 250m3) serão removidos durante o perío-
cio de produçãc. 
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Assim, temos o custo durante o período dé dehiora: 
2 263 750 rn3  x Cr$ 20,00/m3. = Cr$ 45.375.000,00 
e o custo durante o período de produção: 

1.181 250 m3  x Cr$ 20,00/m3  = Cr$ 23.625.00000 
Custo anual de desenvolvimento: 
Cr$ 23.625.000,00/10 = Cr$ 2.362.500,00 

- USINA DE BENEFICIAMENTO: 

Pelo projetado e pela experiência de outras instalações serne-
lhantes na regãio, estima-se que o custo da usina de beneficiamento 
fique em Cr$ 17.000.000,00, custo esse que será dispend.ido todo 
dentro do período de 2 anos de demora. 

- IMPOSTO. ÚNICO SOBRE MINERAIS: 

No caso desse minério, pela tabela do D.N:P.M.. e à taxa de 
10%, o 1. U.M.  sairá a Cr$ 1 5,00/t e o custo total desse imposto será: 
6.200.000 t x Cr$ 15,00/t = Cr$ 93.000.000,00 
Custo anual do imposto: 
Cr$ 93.000.000,00/10 = Cr$ 9.300.000,00 

- RECEITA ANUAL DE OPERAÇÃO: 

Essa receita é assim calculada: 
Cr$ 

Receita bruta anual (item c): . . 	 . 	85.932.000,00 

Custo anual de produção (d): 
Transportes e seguros (e): 
Miscelânea (f): 
Comissões de venda (g): 
Desenvolvimento (h): 
Imposto (D: 
Receita anual de operação: 

Cr$ 
11.160.000,00 
31 .q00000,00 
2.480.000,00 

620.000,00 
2.362.500,00 
9.300.000,00 56.922.500,00 

R = 29.009500,00 

1) - INVESTIMENTO CAPITALIZADO DO EMPREENDIMENTO: 

Sabendo-se que: 
R = Cr$ 29.009.500,00 , 	r = 0,08 
n=10 	 e d=2 

e aplicando-se a fórmula de lnwood ajustada para o fato d, temos: 

p = R 
j (1  + r)d 

- 	1,0810 - 1 	1 E 	1 
P = 29.009.500,00 [---- 
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P = 29.009.500,00.x6.71008 x.0.85734 

P = Cr$ 167.000.000,00 

m) - VALOR ATUAL DAS DESPESAS DURANTE O PERÍODO 
DE DEMORA: 

Pode-se admitir que o desenvolvimento (decapagem) e instalação 
da usina de beneficiamento se distribuem uniformemente durante o 
período de 2 anos e que, também, as despesas de cada •ano estélam 
concentradas no seu ponto central; - assim, temos: 

Desenvolvimento (item h): 	 Cr$ 45.375.000,00 
Usina de beneficiamento (D: 	 Cr$ 17.000.000,00 

SOMA: 	 Cr$ 62.375.000,00 

Admitindo-se que a metade, Cr$ 31.187.500,00, é dispendida 
no meio de cada um dos 2 anos do período de instalação, vêm: 

(1+r)n 

P = 
31.187.500,00 	31.187.500,00 
------- - + 

0.5 	 1.5 
1,08 	 1,08 

P = 31.187.500,00 (0.962250 + 0.890973) 
P = 31.187.500,00 x 	1.853223 
P = Cr$ 57.800.00000 

ri) - CAPITAL DE GIRO: 

O capital de giro necessário para a operação da mina compreen-
de as despesas de produção (mineração), transportes, miscelânea e 
impostos durante 2 meses, assim, temos: 

Anual Mensal 
Custo de produção CM: 11 ;160.000,00 930.000,00 
Custo dos transportes (e): 31.000.000,00 2.585000,00 
Custos miscelânea (f): 2.480.000,00 206.500,00 
Impostos (j): 9.300.000,00 775.000,00 

SOMAS: 53.940.000,00 4.496.500,00 

Capital necessário para produção: 

2 x Cr$ 4.496.500,00 = Cr$ 8.993.000,00 
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Se a esta estimativa adicionarmos uma quantia de previsão neces-
sária para os fornecimentos para operação durante um mês, Cr$ . . . - 
600.000,00, o capital de giro necessário será: Cr$ 9.593.000,00. 

Neste exemplo ilustrativo todavia, se supõe que a mina não 
entre em operação antes de 2 anos, o período de instalação; - é, 
portanto, necessário determinar-se o valor atual da quantia pagável 
daqui há 2 anos, ou seja: 

Cr$ 9.593.000,00 x 0.85734 = Cr$ 8.225.000,00 

Por outro lado, o valor atual desse capital quando recuperável 

no fim do período de p:odução é: 

Cr$ 9.59300O,00/1.0812  = 9.593.000,00 x 0.3971 14 = 

= Cr$ 3.810.000,00 

o) - INVESTIMENTO CAPITALIZADO DA JAZIDA: 

nvestImento capitalizado do em- 

preendimento (item 1): 
Valor atual das despesas no 
período de demora (m) 
Capital de giro no início 
da produção (n) 

Diferença: 
Capital de giro recuperável 
no fim do período de produção (n): 

VALOR ATUAL DA JAZIDA: 

Cr$ 
167 . 000 . 000,00 

57.800.000,00 

8.225.000,00 —66.025.000,00 

100.975.000,00 

iN3(iflhIiIsJij] 

104.785.000,00 
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CONCEITOS D'E MATEMÁTICA FINANCEIRA E ENGENHARIA 
ECONÔMICA APLICADOS À ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES 

Mano Cesar Wolt Rigotti Alice 

INTRODUÇÃÕ 

As disciplinas de Matemática Financeira e Engenharia Econômica, 
não são normalmente ofertadas nos 'Cursos de Engenharia 1  Em face 
disto, muitos Engenheiros não tiveram oportunidade de tomar conhe-
cimentp, da raetodo:cgia utilizada no tratamento genérico dos pro-
blemas que envolvem quantidades de dinheiro em tempos defasados. 

Apesar do não conhecimento da metodologia, estas situações 
têm de ser freqüentemente solucionadas quer nas questões profissio-
nais, quer nas questões particulares de cada um.. 

Este texto tem por objetivo situar o Engenheiro dentro das téc-
nicas e do linguajai envolvidos na resolução de tais problemas, eapre-
sentar um enfoque das aplicações, que podem ser feitas na Engenha-
ria de Avaliações, de alguns conceitos daquelas disciplinas. 

Esclarecemos a princípio, que o nível matemático para o' entendi-
mento do tema pode ser classificado como &ementar 2  

CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

Da experiência diária, e hoje até mesmo intuitiva, sentimos a 
noção de "Variação do Valor do Dinheiro no Tempo". Assim o preço 
de oferta de um bem, varia confcrme a operação seja realizada à 
vista, em duas vezes, em três, etc. Cumpre esclarecer que estamos 
diant eda premissa de um sistema econômico sem inflação, e que 
portanto o valor da moeda permanece estável. Esta premissa será 
adotada sempre que não se fizer referência ao fenômepo inflacioná-
rio. No item 9 abordaremcs problemas que envolvem este fenômeno. 

2.1 - Juros 

De uma maneira. genérica, podemos dizer que juro é o preço 
pago para dispor do capital de terceiros 3, . Assim definido é óbvio 
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admitir-se que o juro será diretamente proporcional ao capital em-
prestado e ao tempo que se queira dispor deste capital. 

Conforme ao final dos períodos de tempo do empréstimo, os 
juros somem-se ou não ao capital, teremos as modalidades de juros 
conhecidas como composto ou simples. 

1 . 1 Juros simples 

Vamos supor que um indivíduo A empreste a um indivíduo 8 
Cr$ 1.000,00 a iuros  simples, a uma taxa de 5% ao mês, durante 4 
meses O saldo devedor no final de cada mês será: 

1.0 mês 	1.000 + 0,05 x 1 x 1.000 = Cr$ 1.050,00 

2.° mês 	1 .000 + 0,05 x 2 x 1.020 = Cr$ 1 .100,00 

3.0  mês 	1.000 + 0,05 x 3 x 1.000 = Cr$ 1.150,00 

4.0  mês 	1.000 + 0,05 x 4 x 1.000 = Cr$ 1.200,00 

Vemos que cs saldos devedores no final de cada mês estão 
respectivamente em progressão aritmética. Este fato é uma carac-
terística das aplicações •a juros simples. 

2.1.2 Juros compostos 

A mesma situação anterior numa aplicação a juros compostos 
conduziria aos seguintes saldos devedores no final de cada mês: 

1.0 mês 	1.000 	+ 0,05 x 1.000 	= Cr$ 1.050,00 

2.° mês 	1.050 	+ 0,05 x 1.050 	= 0$ 1.102,50 

3.° mês 	1.102,50 + 0,05 x 1.102,50 = Cr$ 1.157,63 
40  mês 	1 .157,63 + 0,05 x 1.157,63 = Cr$ 1 .215,51 

Observamos, 'pelo exemplo que na aplicação a juros compostos, 
os saldos devedores no final de cada mês, não estão mais em progres-
são aritmética, divergindo dos seus correspondentes na apliéação a 
juros simples, à medida que o número de meses aumenta. 

DEFINIÇÕES DA SIMBOLOGIA ADOTADA 

3.1 - Definições Fundamentais 
= Taxa de juros expressa na forma percentual (%). 
= Taxa de juros expressa na forma fracionária, assim 

- -i-õ6 
= número de períodos de tempo ou simplesmente tempo. 

P.  = Principal, significa o valor de um capital no período zero. 
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5 = Montante, significa o valor que um capital passa a te, 
depois de decorridos n períodos, ou no período n. 

R 	Valor da prestação, de uma série de pagamentos, que 
ocorre no fim de cada um dos n períodos. 

As definições acima serão aplicadas de imediato, outras serão 
dadas à medida que forem caracterizadas. 

3.2 - Comentários 

A taxa de juros considerada nas aplicações a juros compostos 
será sempre a taxa efetiva ou real; isto quer dizer que a unidade de 
referência do tempo da taxa, coincide com a unidade de tempo dos 
períodos de capitalização. Assirri quando dizemos que uni capital foi 
aplicado a 2% ao mês, significa APLICADO A 2% AO M.ËS E CAPITA-
LIZADO MENSALMENTE. No item 6 faremos consideração sobre outro 
tipo de taxa. 

4. FÓRMULAS FUNDAMENTAIS UTILIZADAS EM MATEMÁTICA 
FINANCEIRA 

4.1 - Fórmulas para juros simples 

Os juros simples, pela facilidade que apresentam, podem ser 
genericamente representados por uma única fórmula: 

5 = P(1 +in) 	 (1) 

ou de outra forma: 

S= P(1 +-j-.) 	(la) 

O único cuidado a se tomar nesta fórmula é a verificação da 
coerência entre a unidade da taxa e a unidade do tempo. 

4.2 - Fórmulas para juros compostos 

Os juros compostos envolvem em seu tratamento tradicional seis 
fórmulas, sendo três fundamentais e três derivadas, obtidas estas últi-
mas das primeiras por simples inversão. 

4.2.1 Montante em função do Principal 

t P 	 tS 
012 	n=O1 2 	n 

Seja um capital  P aplicado a uma taxa i durante n períodos, o 
montante 5 produzido ao final de cada período j será: 
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1.0  período 	s, = P(1 + i) 

2.0  período 	S2  = P (1 + i) (1 + i) = P (1 + i)2  

30 período 	S, = P (1 + D2.(1  + 1) = P 	+ D3  

enésimo período S = P (1 + i)'- ' (1 + i) = P (1 + Ü 
ri 

Portanto: 

S=P(1+iY 	(2) 

Denominando o fator (1 + i) de FPS(i,n) 

S = P x FPS (1., n) 	(1) 

4. 2.2 Principal em função do Montante 

tS = tP 
012 	 012 	n 

Invertendo a fórmula (2) 

s 
P = 	 (2. a) 

(1 + i) 

Denominando  o fator ----- de FSP(i,n) 
(1 -4- D 

1' = S x FSP (i, n) 	 (1.0) 

4.2.3 Montante em função das Prestações 

tRtRtRtjR 	 tS 
O 	1 	2 	 n 	O 	1 	2 	 n 

A primeira prestação rende luras  durante n-1 períodos e conse-
qUentemente, ao cabo dos ri períodos, produzirá um montante parcial 
de 

S1  =R (1 + i)'' 	 - 

A segunda prestação, analogamente, ao cabo dos n períodos 
produzirá um montante  parcial de 

= R (1 + i) 2  

Deste modo, considerando todas as n prestações e levando em 
conta que a última não chega a render juros, o montante total será 
a soma dos montantes parciais. 

S=:R(1 + r' +R(1 +i).̂2 + ...±R(1  +Q+R 

5 = R {1 + (1  + i)  (+1  + i)2  +•. . . (1 + i)2  + (1  + i)-'] 
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Os termos de expressão entre colchetes, formam uma progressão 
geométrica de razão igual a (1 + i) com, n elementos e termo inicial 
igual a 1 

Sabemos que a soma de urna prõgressão geométria de ràzão 
com m elementos e primeiro termo igual a a é dada por 

m 
ai (q - 1) 

SOMA = 
q-1 

Aplicando esta fórmula para a expressão entre colchetes 

1 (1 -f-i) - 1 
SOMA = 

1 +i -1  

simplificando: 
(1 4- 'i) - 1 

SOMA = 

Substitu indo na expressão de 5 acima teremos: 

(1 -fr i) - 1 

	

5 = R ----------- 	(3) 

	

(1 -1- ip 	1 
Denominando o fator -------- de FRS (i,n) 

5 = R x FRS (1, n) 	(II) 

4.2.4 Prestações em função do Montante 

JS = 	tR.tR IR ILJ ik 
1 	2 	 n 	O 	1 	2 	 n 

Invertendo a fórmula (3) temos: 

R = 5 	 (3. a) 
(1 4- i)— 1 

Denominando o fator 	 de FSR (i, n) 
(1 -- i) - 1 

R = 5 x FSR i, n) 	(lia) 

4.2.5 Principal em função das Prestações 

IR IR IR ILJR _tP 
O 	1 	2 	 n 	O 	1.2 	 n 
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A primeirã prestação, pode ser considerada, como o montante de 
um principal parcial aplicado durante 1 período, este principal:parcial 

R 
valeria pela expressão (2. a 

(1+) 

A segunda prestação analogamente corresponderia a um princi-

pal parcial de 

O valor do Principal, correspondente a todas as n prestações de 
valor iR, s&á a sorna dos principais parciais relativos a cada uma das 
prestações. 

R 	 R 	 R 	 R 

r 1 

Os termos da expressão entre colchetes formam umaprogressão 

geométrica com n elementos, de razão igual a ------ e termo mi- 

cial também igual a 	Utilizando a fórmula para soma de pro- 

gressão geométrica citadano item 4.2.3 

1 	 1 
(____) (----)n  

1 +i 
SOMA 	

1 +i —1 - -------------- 

1 +i 

SimpI ificando: 

SOMA = 
i (1 ±i) 

(1 + iY —' 
P= R -------- 	(4) 

(1 -1- i) 

(1 + i) — 1 
Denominando o fator ------- de FRP(i, n) 

1 (1 + i) 

P=RxFRP(i,n) 	 (III) 
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4.2.6 Prestação em função do Principal 

TP 	 - 	tR tR TR 	R tR f 
O 	1 	2 	 n0 	1 	2 	 n 

Invertendo a fórmula 	(4) 
i (1 4- iY 

(4.a) 
(1 -.4-  

i (1 -1- j)n  
Denominando o fator ----------de FPR(i, n) 

(1 + iY' - 1 

R = P x FPR i, n) 	(l'lla) 

4.2.7 Comentários sobre os Fatores 

Os fatores que aparecem nas fórmulas (1), (1. a), (II), (ll.a), 
(III), ([lIa), são conhecidos na literatura da Matemática Financeira por 
diferentes nomes. Adotaremos em nosso texto a seguinte nomencla-
tura: 

'FPS (1, n) Fator para obter S em função do R, para uma taxa 
e para •n períodos, ou Fator de acumulação de capital de um paga-

mento simples. 

fSP (i, n) Fator para obter R em, função de 5, para uma taxa 
i e para n períodos, ou Fator do valor atual de um pagamento sim-
ples. 

FRS (i, n) Fator para obter 5 em função de R, para uma taxa 
i e para n períodos, ou Fator de acumulação de capital  de uma série 
uniforme de pagamentos. 

FRS (i, n) Fator para obter R em função de 5, para uma taxa 
i e para n períodos, ou Fator de formação de capital. 

FRP (i, n) Fator para obter P em função de R, para uma taxa i 
e para n períodos, ou Fator do valor atual de uma série uniforme 
de pagamentos. 

FPR (i, n) Fator para obter R em função de P, para •uma taxa 
i e para n períodos, ou Fator de recuperação de capital. 

Examinando •as fórmulas desses fatores, percebemos que todos 
estão expressos em função das variáveis i e n. Este fato possibilita 
a confecção de tabelas, como as que constam no final deste texto 
no Anexo. 

As tabelas apesar de terem sido amplamente usadas, têm os 
incovenientes de serem descontínuas e limitadas, de modo que seu 
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uso implica em freqüentemente lançar-se mão de interpolações ou 
de obrigatoriamente recorrer-se a processos de cálculo manual. Estes 
incon'enientes-atual.mente desapareceram visto o surgimento de cal-
culadoras eletrônicas, que entre outras, possuem características finan-
ceiras, como o modelo HP-27 da HEWLETT-PACKARD. 

5. EXEMPLOS DIVERSOS 

Veremos agora como aplicar o que até aqui foi exposto às situa-
ções práticas. Devido a simplicidade que os juros simples apresen-
tam, ilustraremos apenas exemplos a juros compostos. 

- Uma pessoa deposita em uma entidade financeira, Cr$ 

3.000/00 por um período de 18 meses, a uma taxa de juros de 3% 
a;m,, na condição de retirár o capital e os juros ao cabo dos 38 meses. 

- Quanto lhe caberá por ocasião da retirada? 

P = Cr$ 3.000,00 
n = 18 meses 
r= 3%a.m. 

= 0,03 a.m. 

S= P xFPS(i,n) 
- EPS (i, n) = EPS (3%, 18) = 1,70243 
5 = 3.000 x 1,70243 = 5.107,30 
5 = Cr$ 5.107,30 

- Na mesma entidade financeira do exemplo anterior, que 
quantia uma pessoa precisaria depositar hoje •para daqui a 1-ano 

ter.Cr$ 15.000,00 

S = Cr$ 15.000,00 
n = 12:meses 

= 0,03 aam. 

P = S-x FSP (i. n) 
FSP (i.n) = FSP (3%, 12) = 0.70138 
P = 15.000 x O 70138 = 10.520,70 
p = Cr$ 10.520,70 

- Um investidor deposita ao fim de cada mês Cr$ 2.000,00 
num banco que lhe paga luros a uma taxa de 2% a.m. Qual o seu 

montante após 5 meses? 

= Cr$ 2.000,00 .. 	. 	. . 
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- 2%a.m....i = 0,02 a.m. 
ri = 5 meses 

S = R x FRS (i, ri) 
FRS (i, n) = FRS (2%,5) = 5.20404 
5 = 2.000 x 5,20404 = 10.408,08 
5 = 10.408,08 

- Um investidor  deseja ter ao término de três anos 
Cr$ 100.000,00. Quanto deverá depositar no final de cada mês, nu-
ma instituição que paga juros de 3% a. 

5 = Cr$ 100.000,00 
= 3% a.m.. .. i = 0,03 a.m. 

ri = 36 meses 

R = 5 x FRS (i.n.) 
FRS (i, n) = FRS (3% 36) = 0,01580 
R = 100.000 x 0,01580 = 1.580,38 
R = Cr$ 1 . 580,38 

Uma financeira que cobra juros de 3% a.m., concedeu 
um financiamento a uma empresa para ser pago em 18 meses, em 
prestações de Cr$ 20.000.00. De quanto foi este financiamento? 

R = Cr$ 20.000.00 
r = 3% a.m. .. i = 0,03 a.rn. 

18 meses 

P = R x FRP (i n) 
FRP (iii) = FRP (3%, 18) = 13.75351 
1' = 20.000 x 13, 75351 = 275.070,26 
P = Cr$ 275.070.26 

- Na mesma financeira do exemp!o anterior, qual seria a 
prestação para se pagar um empréstimo de Cr$ 400.000,00 em dois 
anos? 

P = Cr$ 400.000,00 
= 0,03 a.m. 

ri = 24 meses 
= 

R = P x FPR (i, n) 
FPR (i, ri) = FPR •(3%,24) 	0,05905 
R = 400.000 x 0,05905 = 23.618,97 
R = Cr$ 23.61897 
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Os seis exemplos anteriormente apresentados,, foram resolvidos 
por uma smples operação de multiplicação, isto se deve ao fato que 
em todos eles estavam pré-fixados o número de períodos e a taxa 
de juros. 

Quando o que se procura determinar é a taxa de juros ou o 
número de períodos, frequentemente somos levados a fazer inter-
polações, como veremos nos exemplos seguintes: 

g) - Uni automóvel cujo preço à vista é Cr$ 60.000,00 foi 
fihanciado totalmente em 24 prestaçõs: mensais de Cr$ 4.016,20. 
Qual a taxa de juros cobrado pela entidade financeira? 

P = Cr$ 60.000,00 
R = Cr$ 4.016,20 
n = 24 meses 
i = ? 

P = R x FRP (i, n) 
60.000 = 4.016,20 x FRP (i,24) 

FRP (i, 24) = 60.000 
4.016,20 

PRP O,  24 = 14,93950 

Examinando as tabelas dos Fatores de Matemática Financeira, 
para n fixado em 24, temos na tabela corresponderte a taxa de juros 
de 4% um valor para FRP (i, n) de 15, 24696 e na tabela para taxa 
de 5% um valor de 13, 79864. 

O valor calculado para FRP (i, n) de 14, 93950 será entre os 
dois va'ores tabelados, portanto a taxa do financiamento estará tam-
bém entre as duas taxas tabeladas, isto •, entre 4% e 5%. Para a 
determinação, faremos uma interpolação linear através da conhecida 
fórmula interpoletária: 

f(x) = 	 (x - x) + f(x) 	(5) 

Onde: 
x 2 = 13,79864 e f (x 2 = 5% 

x = 15,24696 e f (x) = 4% 

x 	= 	14,93950 e f (x) = taxa do financiamento 
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5-4 
f(x) = 	 - 	(14,93950 - 15,24696) + 4 

13,79864 - 15,24696 

f (x) = 4,2% 

IA taxa cobrada pela entidade financeira é pois 4,2% a. m. Este 
vaor será tanto mais preciso quanto menor for a diferença entre as 
duas taxas que escolhermos da tabela para fazer a1' interpolação. 

li) - Uma pessoa deseja fazer um financiamento de Cr$ ........ 
40.000,00. A taxa de juros cobrada pela financeira é de 4% a.rn. 
e a prestação rnensal.que a pessoa pode pagar é de Cr$ 3.800,00. 
Quantas prestações serão necessárias para saldar a dívida? 

P = Cr$ 40.000,00 
R = Cr$ 3.800,00 
r = 4% a.m. .. i = 0,04 a.m. 
n=? 

P = R x FRP (in, n) 
40.000 = 3.800 x FRP (i,n) 

40.000 
FRP(4%.n) = ------ 

3.800 

FRP (4%, n) = 10,52632 

Na tabela corr&pondente a taxa de juros de 4%, temos: 

N 	 FRP 	 » 
13 	 9,98565 
14 	10,56312 

Deste modo vemos que para saldar a dívida seriam necessárias 
14 prestações. 

As 14 prestações c6rresponderiam a rigor a um financiamento de: 

3.800 x 1056312 = Cr$ 40.139,87 

6. TAXA REAL E TAXA NOMINAL 	 - 

6.1 - Definições 

Seja r a taxa de juros por período de, capitalização e seja m. o 
número de períodos de capitalização de um certo prazo - normalmen:  
te se considera 1 ano - Chamamos: 

Taxa nominal de juros no prazo ao produto de m por 

rN = m x r 	 (6) 
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Taxa real ou efetiva de juros no prazo é a taxa segundo a qual 
capital efetivamente cresceu. Representamos por rEna  forma percen-

tual e i na forma fracionária. 

O éxemplo seguinte esclarece estes conceitos. 

Um capital de Cr$ 100,00 é aplicado a uma taxa de juros de 3% 
a m. durante um ano. Qual a  taxa de juros nominal e qual a taxa 

de juros efetiva? 

r = m x r 
N 

r =12x3 
N 

r = 36% ao ano 
N 

Para sabermos a taxa efetiva, precisamos saber quanto de fato 
capital cresceu, ora 

P = Cr$ 100,00 

n = 12 meses 

= 3% a.m. 

5 = P x EPS (3%, 12) 

5 = 100 x 1,42576 

5 = Cr$ 142,58 

O crescimento efetivo do capital foi de 

142,58 - 100 
r = 100 x -- 
E 	 100 

r
E 
 = 42,58% ao ano 

6.2 - Cálculo da taxa efetiva. 

Seja i a taxa de juros por período e m o número de períodos de 
um certo prazo. A taxa efetiva será aquela que aplicada a um capital 
neste prazo produzirá o mesmo montante que a taxa i produziria se 
aplicada ao mesmo capital durante os m períodos do prazo.4  

S = P• O + iE )  

5 = P x PPS (i, m) 
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igualando as expressões 

1 + i = FPS(i,m) 

'E 
= FPS(im) - 1 	(7) 

ou 

'E = (1 + 
0m —1 
	(7.a) 

6.3 - Comentários 

A taxa de iuros  que se usa nos cálculos de Matemática Finan-
cei.ra é sempre  a taxa efetiva. Freqüentemente entretanto a taxa no-
minal é que vem expressa nas operações financeiras, o que pode 
levar o menos avisado a erros bastante consideráveis,  como no exem-
pio seguinte: 

Uma letra de câmbio é vendida por Cr$ 5.000,00 para serres-
gatada daqui a um ano por Cr$ 7.400,00. Qual a taxa de iuros 
por mês 

P = 5.000 
S=7.400 
n=12 

S = P x FPS (i,n) 
7.400 = 5.000 x FPS (i, 12) 

7.400 
FPS(i, 12) = 

5.000 

FPS (i, 12) = 1,48000 

Consultando a tabela de fatores de Matemática Financeira, f i-
xando o valor de n em 12 temos: 

Para: 
FPS 

3% 	 1,42576 
4% 	 1,60103 

Interpolando através da fórmula (5) 

f(x) = __.____T_L (l,48OOO - 1,42576) + 3 
— 1,42576 

f(x)= 3,31 
= 3,31% a.rn. 
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Um raciocínio sofismático poderia erroneamente conduzir & uma 
taxa de juros mensal de 4% pois o crescimento efetivo do capital ao 
longo de 1 ano foi 

x 100 = 48% 
5.000 

e 

= 4% a.m. 
12 

Note-se que a diferençaem termos percõntuais entre estãs duas 
taxas é da ordem de 20%. 

4_331 

3,31 
	x 100 = 20,8% 

o que é bastante significativo. 

7: TRANSFORMAÇÃO  DO VALORA PRAZO EM VALOR À VISTA 

7.1 - Considerações Gerais e Exemplos 

Uma situação freqüente em avaliação, é a determinação do 
valor do preço à vista, de um bem que está ofertado por um preço 
em condições. Este problema pode ser tratado simplesmente como 
um caso de determinação do Principal sem&hante ao exemplo visto no 
tem 5. letra e). 

Como normalmente nas situações reais, o preço Tem condições 
envolve uma entrada, prestações periódicas e pagamentos interme-
diários, ditos 'balões, analisaremos neste item, letras a) e 'b), dois 
exemplos bem genéricos que esclarecerão o procedimento .do cálculo 
do valor à vista. 

Enfatiza'mo, que não entraremos •no mérito da escolha do valor 
da taxa de luros,  visto ser este um valor sujeito às condições do 
mercado monetário. A influência do efeito da inflação será tratada 
no item 9. 

a) - Um terreno está ofertado para venda nas seguinte condi-
ções: 

- Uma entrada de Cr$ 50.000,00 

- 'Dozé prestaçõês mensais-de.Cr$ 4.000,00 

- Um pagamento intermediário de Cr$ 5.000,00 ao final do 
3.' mês. 
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Um pagamento itnermediário de Cri 2.000,00 ao final do 
6.0 mês. 

- Um pagamento final de Ci 20.000,00 ao final do 10.0  mês. 

Qual o vator à vista do imóvel, se considerarmos um mercado 
que se comporta a uma taxa de juros de 3% a.rn.? 

O problema pode ser ilustrado pelo seguinte fluxo: 

O 
°°°s 

O 	O 	OO 	O 	O 	O 	O 	O 

	

°s 	oco 	O 
O 
o 

o 
o o 	o 	o 	o 	o 	o 	o 	o o 	o 	o 	o 	o 	o 	o 	o .0 
o o 	coo 	o 	o 	o 	o o 
d 

O 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

Este fluxo, para facUidade de cákuo, pode ser transformado na 
soma dos dois seguintes: 

o o o o o o o- o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

O O O O O 0 O O O O O o o o o o o o o o o 
e e e e e e e e e e e 

a o o o c o o o 
o o" o 
O O - O O . t 

o co :. CD 
Ia 

it7 8 S 
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O valor à vista do fluxo (a) será: 

R = Cr$ 4.000,00 

n = 10 

= 3% 

P = R x FRP (3%, 10) 

P = 4.000 x 8,53020 

E' = Cr$ 34.120,81 

O valor à vista do fluxo (h) será: 

= 50.000 + 5.000 x FSP (3%,3) + 8.000 x FSP (3%, 6) 
+ 20.000 FSP (3%, 10). 

E' = 50.000 + 5;000 x 0,91514 + 8.000 x 0,83749 ± 20.000 
x 0,74409 

P = Cr$ 76.157,34 	 - 

O valor à vista do terreno será: 

34.120,81 + 76.157,34 = Cr$ 110.278,15 

b) - Qual o valor à vista de um imóvel ofertado nas seguintes 
condições: 

- Uma entrada de Cr$ 100.000,00 

Um pagamento intermediário de Cr$ 40.000,00 ao fim  do 
2.° mês. 

- Um pagamento intermediário de Cr$ 50.000,00 ao fim do 
6.0  mês. 

- Um pagamento final de Cr$ 70.000,00 ao fim do 12.° mês. 

Admitir que o mercado se comporta a uma taxa de juros de 
2% a.m. 

O problema pode ser ilustrado pelo seguinte fluxo: 

• o 

o 	 • 
o 	 o 	 o 
O 	 o 	 o 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 .9 .10 fl 12 
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O valor à vista será; 

100.000,00 + 40.000,00 x FSP (2%, 2) + 50.000,00 x FSP (2%, 
6) + 70.000,00 x FSP (2%, 12) 
100.000,00 + 40.000,00 x 0,96117 + 50.000,00 x 0,88797 + 
70.000,00 x 0,78849 
Cr$ 238.039,60 

8. TAXA INTERNA DE RETORNO APLICADA À ENGENHARIA 
DE AVALIAÇÕES 

81 - Considerações gerais. 

O estudo da taxa interna de retorno é assunto amplamente de-
senvolvido na literatura de Engenharia Econômica, 4, 6, 8. Na Enge-
nharia de Avaliaões, esse conceito está inti.m:amente ligado, às rela-
ções existentes entre o preço à vista •e o preço a prazo, pois é comum 
um bem ser ofertado sirnultaneamente, à vista por um determinado 
preço, ou em condições especificadas. A taxa interna de retorno diz, 
em termos de Engenharia de Avaliações, da coerência enre a forma 
da condição de pagamento estabelecida, e a taxa de juros que vigora 
no •mercado. 

Esclarecemos ainda, que abordaremos o conceito de taxa interna 
de retorno, somente visando questões de Engenharia de Avaliações. 

8.2 - Conceituação de taxa interna de retorno aplicada à En-
genharia de avaliações. 

Seja Co preço de um bem para uma  transação à vista, chama-
mos de taxa interna de retorno; a taxa de juros por período de capi-
talização que aplicada ao fluxode pagamentos, correspondente a uma 
transação a prazo do mesmo bem, reduz este fluxo a um valor atual 
igual a C. 

8.3 - Aplicações 

Um imóvel é ofertado nas seguintes condições 

À vista por Cr$ 500.000,00 

Em condições: 

- Cr$ 110.000,00 na entrada 

- Cr$ 90.000,00 no fim do 1.0  mês 

- Cr$ 100.000,00 no fim do 2.0  mês 

- Cr$ 70.000,00 no fim do 3.0  mês 

- Cl 80.000,00 no fim do 4.0  mês 

- Cr$ 120.000,00 no fim do 5.0  mês. 
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Que taxa de juros está sendo usada para estabelecer as condi-
ções de venda a prazo? 

A condição a prazo pode ser representada pelo sguinte fluxo: 

o 
o 

o-  
o a 

o 
O. a 

o 
o a 

O 
C> 

O 
o 

a 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

0 
o 

O 
o 

O 
o 

o o o o o o 

1 C 
00000 CO -  

d 
Csi 

-t 
O: 

..tJ 
5 1, .2. -3. 4. 

Este fluxo deverá ter um valo ralual igual a Cr$ 500.000,00 

90.000 100.000 70.000 
500.000 = 	110.000 + + + 	+ -- j;-Ty-  

80.000 	120.000 

± 	+ 

ou 

120.000 	80.000 	70.000 	100.000 	90.000 

O desenvolvimento desta expressão conduziria a uma equação 
algébrica do quinto grau, a qual, conforme o teorema de Abel,7  não 
possui fórmula genérica para resolução. 

A solução então, é feita atraÇ'és de tentativas, arbitrandà-se va-
lores para i que tornem -a expréssão acima nula. Convém lembrar que 
os denominadores da mesma, estão tabelados, pois são os Fatores  do 
Valor atual de um Papagamento Simples FSP(i,n). 

1° tentativa: Supor i = 0,05 (r = 5%) 

120.000 80.000 	70.000 100.000 90.000 

390.000 = + Cr$ 6.725,38 

Como obtivemós um número positivo para o valor atual do fluxo, 
precisaremos aumentar o valor da taxa, para que esse valor tenda a 
zero. 
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2.° t•entat iva: Supor 1 = 0,06 (r = 6%) 

120.000 	80.000 	70.000 	100.000 	90.000 

- 390.000 = .- Cr$ 4.283,52 

Como para a taxa de 6% o valor atual do fluxo tornou-se nega-
tivo, o valor procurado estará entre 5% e 6%. Para sua determinação 
faremos uso da fórmula (5). 

X 2= - 4.283,62 	f(x2) = 6 

x = + 6.725,38 	f(x) F  5 

x 	= 	O 	 f(x) = taxa de juros procurada 

f(x) = ----- ---------- (0 - 6.725,38) + 5 
- 4.283 6-5 ,62 - 6.725,38 

f(x) = 5,61 

Assim, a taxa de juros usada para estabelecer a condição de 
venda a prazo foi 561% a.m. 

8.4 - Comentários 

O exempo acima demonstra um procedimento para o cálculo 
da taxa inierna de retorno. Como vemos, o cálculo é õn tanto exaus-
tivo, felizmente a utilização de calculadores eletrônicas, 5, transforma 
todo o procedrnento em simples apertar de te:las previamente pro- 
gramadas. 	 1 -  - 	 - 

Uma abordagem sobre o tratamento numérico da determinação 

da taxa interna da retorno pode ser obtida na referência bibliográfi-
ca 8'3 

9 - INFLAÇÃO E CORRÉÇÃO MONETÁRIA 

9.1 - Considerações Gerais 

Conforme esclarecemos no item 2, todo o desenvolvimento até 

aqui realizado, foi baseado na premissa da estabilidade do valor da 
moeda. Sabemos entretanto, que nas situações reais tal fato não 

ocorre, mormente em nossos dia:, pois o poder de aquisição da moe-

da tem decrescido com o tempo, fenômeno este conhecido corno in-
flação. 



Para contornar o fenômeno inflacionário, em termos de Avalia-
ções, utilizamos índices e coeficientes que procu.ram atualizar a moe-
da, de modo que seu poder de aquisição tenda a se manter constante. 
Estes índicese coeficientes, de acordo com a legislação, dependem do 
assunto abordado, daí a existência dos: índice Geral de Preços; Obri-
gaçôes Reaustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); Unidade Padrão de 
Capital (UPC); Coeficientes de Correção Monetária de aluguéis de 
imóveis para fins não residenciais; coeficientes de Correção Monetá-
ria aplicáveis às desapropriações por Utilidade Póblica; índice de Pre-

ço por Atacado; etc. 

Estudaremos, neste desenvolvimento, a Correção Monetária em 
termos gerais. de modo a não entrar  no mérito da legislação, isto é, 

da escolha do índice ou coeficiente a utilizar. Desenvolveremos as-
sim, um modelo genérico que possibilitará analisar cada situação par-
ticular, pela simples escolha do índice ou coeficiente adequado. 

9.2 - 'Definições e Idéias 

9.2.1 Taxa de Inflação 

Se um determinado bem custa no tempo t , O cruzeiros, e 

passa e custar D1  cruzeiros no tempo t1 , definimos como taxa de 

inflação no período de t o até t 1 à expressão: 
  

- D0  
d 	 (8) 

Do  

na forma fracionária 

= 100 x 9LJ1.9! 	(8.a) 
00 

na forma percentual 

9.2.2. Taxa de juros aparente 

Supor um sistema econômico onde não haja inflação, e vigore 
uma taxa de juros i por período. Neste caso um capital inicial P passa-
ria a valer 1' (i + i) ao final de um período. 

Supor agora um sistema econômico onde não haja juros, e vigore 
uma inflação d por período. Neste caso um capital inicial P equivale-
ria a P (1 + d) ao final de um período. 

Supor finalmente um sistema 'econômico onde vigoram sirnultâ-
neamente uma taxa de juros i e uma taxa de inflação d. Neste caso 

capital inicial P passaria a valer ao final de um 'período: 	- 
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PO+D( +d) 

Fazendo (1 + O (1  + d) = (1 + 1 
4! 

=i+d+id 	(9) 
a 

A expressão (9) é por definição a taxa de juros aparente do 
sistema econômico. 

De  (9) obtemos; 

i —d 
a 

(10) 
l+d 

d 
1 + 1  

9.3 - Fórmula de Matemática Financeira, considerando um sis-
tema onde atuem simultaneamente por período, urna taxa de juros i e 
uma taxa de inflação d. 

9.3.1 Montante em função do Principal 

Na fórmula (2), introduzindo a influência da inflação 

S= P(1 +iY(1 +dY' 

5=P[(1 +O(1+d] 

ou 

S = P (1 + i p 	(12) 
a 

9.32 Principal em função do Montante 

Invertendo a fórmula (12) 

P = S ---- 	(12. a) 
(1 -1-- i) 

a 

9. 3.3 Montante em função das Prestações 

Introduzindo o efeito inflacionário na dedução feita no itern 
4.2.3. isto é, considerando que a primeira prestação rende juros 
durante (n-1) períodos, a segunda prestação, durante (n-2) períodos, 
etc. Teremos após considerar as n prestações-e substituir (1 + i) 
(1 	+ d) por i. 

a 
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(1 + i )n - 1 

S = R ______!______ 	(13) 

9.3.4 Prestações em função do Montante 

Invertendo a fórmula (13) 

a 
R = 5 	— — — — — — — 	(13.e). 

(1 -+- -)n - 1 
a 

9.3.5 Principal em função das prestações. 

Introduzindo o efeito inflacionário na dedução feita no item 
4.2.5, teremos após considerar as n prestações e substituir (1 + i) 
(1 + d) por i 

a' 

P = IR _____!._.___ 	(14) 
i (1 + •i )n 
a 	a 

9.3.6 Prestações em função do Principal 

Invertendo a fórmula (14) 

i (1 + 1 )" 
a

(1 +i a 
R = 1' 	_ ) ---- 	(14,a) 

—1 
a 

9.4 'Exemplos Diversos  

De posse das fórmulas (8) a (14.a) podemos resIver uma série 
de problemas que  envolvam juros e inflação. Os exemplos seguintes 
ilustram os procedimentos de cálculo e podem ser estendidos por 
analogia 'a uma série de aplicações. 

Os índices e coeficientes utilizados nos Icálculos podem ser obti-
dos na Revista Conjuntura Econômica °' 10 

a) Calcular a taxa de inflação no mês de março de 1977, admi-
tindo as ORTN's como índice ° de cálculo. 

'mês 	 ORTN 

FEVEREIRO/77 	186,83 

MARÇO/77 	 190,51 
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190,51 -. 186,83 

186,83 

d = 0,021838 	ou 	2,18% no mês de março. 

Calcular a taxa de inflação no ano de 1976 utilizando as 
ORT's como índice D de cálculo. 

mês 	 ORTN 

DEZEMBRO] 75 	130,93 

DEZEMBRO/76 	179,68 

d = 179,68 - 130,93 

130,93 

d = 0,372336 ou 37,23% no ano de 1976: 

Calcular a taxa de inflação no período que vai do 2 0  tri-
mestre de 1973 ao 3.0  trimestre de 1975 utilizando os coeficientes 
de Correção Monetária aplicáveis ás desapropriações por utilidade 
pública. 10  

	

trimestre 	 coeficiente 

	

2.°/1973 	 2,710 

	

3.°/ 1975 	 1,655 

d - 2,710 - 1,655 

1,655 

cl = 0,637462 ou 63,74% do 2.° trimestre de 1973 
ao 3.° trimestre de 1975 

cl) 	Um imóvel foi comprado  em agosto de 1973 'por Cr$ ........ 
600.00000 e vendido em maio de 1976 por Ci 1 .500.000,00. 

	

Utilizando as  ORTN's 	como índice para o cálculo •da inflação cal- 
cular: 

19) Qual a taxa de inflação no prazo total 

2.0) Qual a taxa de inflação por mês 

3 1) Qual o lucro real sobre a venda do imóvel  em moeda de  

agosto de 1973. 

4 0) Qual a taxa de juros no prazo total 

5 0) Qual a taxa de juros por mês 

6°) Qual a taxa de juros aparente por mês 

7 0) Qual a taxa de juros aparente no prazo total. 
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1.0) As ORTN% correspondentes aos meses das• transaões valem 

mês 	 ORTN 

Agosto/73 	 76,48 

Maio/76 	 145,83 

A taxa de inflação no prazo total foi: 

d 	
145,83 - 76,48 

76,48 

d = 0,906773 ou 90,68% de agosto/73 a maio/76 

(33 meses) 

2.0) A taxa de inflação mensal foi: 

d 	
1 /n

(1+d) 	—1 

1/33 
d = (1 + 0,906773) 	- 1 

,p.= 0,019750 a.rn. 	ou 	1,97% em. 

3.0)  O lucro feal em moeda de agosto de 1973 foi: 

Itl'I,nsI,] 
SJiXóI.Ii] 

33 
(1 + 0,019750) 

786669,40 - 600.000 

Cr$ 186.669,40 

4?) A taxa de juros no prazo total foi: 

-, 186669,40 

- 
= 	0,311116ou 31,11% nos33 meses 

t 
5 0) A taxa de juros por mês foi: 

= (1 + i) 1/n  - 1 

= (1 + 0,311 	
1/33

116) 	—1 

= 0,008242 a.rn ou 0,82% em. 
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6 0) A taxa d eluros  aparente por 'mês foi: 

=i+d+id 
a 

= 0,008242 + 0,019750  + 0,008242  + 0,019750 
a 

= 0,028155 a.m. ou 2,81% a.m. 
a 

7°) A taxa de juros aparente em todo período foi: 

n 
1 	=(1+i)-1 
at 	 a 

33 
= (1 + 0.028155) 	- 1 

at 

= 1,50 ou 150% 
at 

e) Um banco concedeu um empréstimo de Cr$ 500.000,00 p8-

ra urna empresa, para ser pago ao fim de 9 meses a uma taxa de 
juros de 6% a.m. A inflação na época do empréstimo foi de 2% a.m. 
Perguntase: 

1.0) Quanto deverá a empresa pagar ao banco ao final dos 9 
meses? 

2°) Qual a taxa de juros que de fato o banco lucrou corri  o 
empréstimo? 

1.0) Ao final dos 9 meses a empresa deverá pagar: 

P = Cr$ 500.000,00 

n = 9meses 

= 0,06 a;m. 
e 

S=P(14-1 
a 

S = 500.000(1 + 0,06)0  = 500.000 x 1,689479 

& = Cr$ 844.739,47 

2.0) A taxa de juros que de fato o banco lucrou com o em-
préstimo foi: 

i —d 

= 
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• 	- 0,06 - 0,02 

0039216 ou 3,92% a.m. 

f) Uma conta de Caderneta de Poupança apresentou em 01.07.76 
um saldo de rC$ 1.626,87. Calcular o saldo a ser apresentado em 
01.10.76, €abendo-se que não houve depósito durante o 3.° trimes-
tre. 

O índice para o cálculo da correção monetária em Caderneta de 

Poupança, é a Unidade Padrão de Capital (UPC). Estes índices 
tiveram os seguintes valores9  

U PC 

3.° trimestre/76 	154,60 

4? trimestre! 76 	168,33 

A taxa de inflaçãq relativa ao 3.o trmestre foi 

d 
168,33— 154,60 = - 

154,60 

d = 0,088810 ou 8,88% 

A correção monetária sobre o. saldo original foi 

0088810 x 1.626,87 

Cr$ 144,48 

O capital original corrigido foi 

1.626,87 + 144,18 

Cr$ 1.771,05 

Sobre este capital corrigido incidiram juros, que •no caso de Ca- 

derneta de Poupança, têm uma taxa anuàl efetiva de 6%. 

A taxa de juros por trimestre é então 

= (1 + 0,06) 
3/12- 

 1 

i =0,014674 ou 1,47% 

O capital original corrigido rendeu de juros 

0,014674 x 1.771,05 

Cr$ 25,98 



O saldo final em 01-10-76 e 

1.771,05 + 25,98 

Cr$ 1.797,03 

Este exemplo pode ser visualizado pelo extrato de conta de Ca-
derneta de Poupança abaixo: 

ÕAFA—'-J HIST1 NY ')OCT LANÇAMENTO1 D/cfl S A 1, 1) 
0107.76 
01.10.76 
15.12.76 
01.01.77 

05 
02 
05 

SALDO ANTERIOR 

25925 
170.46 

78,92 
192,33 

C. 
E 
E 

1.626,87 
T7977 

2.068,58 

-- SALDO MEDrO 1.525,98 

	

144,48 	25,98 

	

-1 63,57 	28,76 
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TRANSFORMAÇÃO DE "PREÇOS A PRAZO" PARA PREÇOS À 
VISTA" ATRAVÉS DE TABELAS DA MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Eng.° Nelson Roberto Pereira Atonso 

1 - INTRODUÇÃO 

As noções e conceitos da Matemática Financeira são empregadas 
na Engenhária de Avaliações principa+mente na transformação de 
"p:eços a prazo" para "pres à vista", servindo portanto para a ho-
mogeneização dos elementos comparativos coletados 'na 'pesquisa de 

dados de mercado. 

2 - CONCEITOS E SIMBOLOGIA 

JURO é o pagamento devido pela utilização de um capital 	•ar- 
schau•er, Claus - Curso de Eng.° Econ&mica). 

JURO é o aluguel de um capital;  é o dinheiro pago pelo uso de 
dinheiro  emprestado. 

JURO é o interesse que o proprietário de um capital tira por 
emprestá-lo a outrem (S. Thiago). 	 - 

NOTA: - Adm'item-se a possibilidade de 'previsão e recebi'jnto 
de um juro em virtude de despesas sofridas pelo mutuante em razão 
do em'présti:rno concedido; em razão do lucro 'a que renuncia;  em vir-
tude do risco de não reembolso no vencimento. 

C = capital empregado, também chamado principal (P) 

= •taxa de juro, ger&'mente expressa em .porcentagm do ca-
pital por unidade de tempo. 

= tempo durante o qual o capital ficará empregado. 

n = número de períodos de tempo que o capital ficará empre 
gado. 

M = o montante,  que é a soma (s) do capital mais o juro. 

R = prestação periódica. 



RR R R R R R 	R 

t t t t t t t 

3 - JUROS StMPLES E JUROS COMPOSTOS 

O juro é chamado timples quando no fim de cada período é 
calculado a:peflas sobre o capital. 

O juro é chamado composto quando no fim de cada período é 
calculado sobre o capital mais o juro devido pelos períodos, isto é, o 
juro é calculado sobre o Monta nt e. 

3.1 - Cálculo dos juros 

Juros.simples: J = P i t 

Exemplo: Sendo P = Cr$ 100000,00. 

	

i 	3% am. 
= 3 meses 

J = Cr$ 100.000,00 x 0,03 = Cr$ 9.000,00 

No exem.po dado, o 'montante (S no fim do período é: 

5 = P + J = P + P i t = P(1 ± it) 

5 = Cr$ 100.000,00 (1 _3 0,03 , 3) = Cr$ 100,000,00 x (1 + 0,09) 

1= Cr$ ioç.000;oo 	. 	. 

Juro composto 

após o 1.0  período 	SI  = 91+0 
após o 2.0  período 	52 = 5(1 +i)=P(1 +0(1 +0=P(1 -f-i)' 

após o n 	período 5 = P(1+iY 
ésirno . 	 n 

onde "n" é o número de períodos de capitalização dprante o tempo 
consflderado. 

Através do Binômio de Newton, que é a expresso que fornece 
o desenvolvimento de uma potência qualquer de um binômio, ob-
tem-se: 

	

(a.nterior)iri 	(anterior)i(n-1) 	(anterior)i(n-2) 
(1±iY'=1+-------+--------- 

Exemplo:  Capitalização de 3% em 12 meses: 

(1 + 0,03)12  = 1 
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lx 0,03 x 12 
0,36 

0,36 XO3x 11 
= 0,0594 

2 

0,0594 x 0,03 x 10 
= 0,00594 

= 0,0004009 
4 

= 0,0000192 (a sérieé convergente a 0) 
5 

Conclusão: 3% em, capitalizados mensalmente são 42,57% 
8. a. 

NOTA: Os valores de (1 +i) são tabulados. 

Exemplo: Calcular o montante de um Capital de Cr$ 50.000,00, 
aplicado a 12% a.a. durante 3 anos, aplicando: 

- juros simples 

 - juros compostos 

- juros compostos capitalizados mensalmente. 

Solução: 1) - juros simples: 

5 = Cr$ 50.000,00 1+0,12x3) = Cr$ 68.000,00 

- juros compostos: 

5 = Cr$ 50.00000 (14-0,12)3  Cr$70.300,00 

- juro 	compoztos capitalizados mensalmente:  

5 = Cr$ 50.000,00 (1+0,01)36 = Cr$ 71.500,00 

4 - FÓRMULAS BÁSICAS 

4.1 - CAPITALIZAÇÃO 

É o montante de uma série de n pagamentos periádicos, de igual 
valor (R) 

Admitindo que cada pagamento é feito no fir'ri cio respectivà pe-
ríodo, para calcu lar o valdr deste montante, transportemos os valo-
res de cada pagamento  'para o fim do último período. Ornontante 
será a soma dos valores assim d,tidos: 	 - 
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O1 	2 	3 	 n-2 
1  
.:r-1.. n, 

jJ 	
1L 	

IJ 	11.1 1 	- 

	

R R 	 R R 

 L  R(I+ i) 

1 (1+i) 

1 (l+I) 3  

R (j)fl2 

1 

1 progresso gcaãetrica 

onde: P = principal ou capital no dia de hole 

-R = série unHorme, definida como a série de pagamentos - 
(ou recebimentos) iguais, que ocorrem no fim dos perío-

dos. 

S = montante, capital no fim do período 'n". 

S = R + R(]  + 1)  + R (1 + ) + .......+ R (1 + i)' 

O montante é, portanto, a soma dos n termos de uma progressão geo-
métrica, cujo primeiro termo é "R" e razão é (1 + i). 

Aplicando a fórmula da soma dos termos de uma progressão 

1 	nn 
—a + a q 

geométrica (S =. 

	

n 	q—1 

óbtemos 

- R 
- (1+i)-1 - 

4.2 - AMORTIZAÇÃO 

o. valor atual de uma série de ri pagamentos iperiódicos de valor 
igual a R, pagos no final de cada período. Para calcular este valor bas-
ta transportar o valor de S anteriormente obtido para a data inicial, 

dividindo-o por (1 +1Y. 	- 
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Chamando este valor de A., ternos: 	 . 

A = R 

Dessa expressão obtemos: 

R = A 

Costuma-se dizer que uma série de pagamentos periódicos "R' 
iguais amortiza uma dívida cuio  valor atual no .j!nkio do 1.0  período é 

Na Tabela do Prof. Puccini constam 5 tábuas: 

TÁBUA 1 	MONTANTE Dado 2, achar 5 

P 10— 
1 	1 	1 

S 	Ps 
i 	1 	1 

TÁBUA 2 	DESCONTO COMPOSTO Dadà 	S, achar p 

2 	 s 

1 	1 	1 	1 	 s 	2 

TÁBUA 3 	CAPIIALIZÀÇXO 	 . 	Dado R, achar s 

R R R R R S 
1 	1 	1 	1 	1 	1 

TÁBUA 4 	SALDO DEVEDOR 	 Dado R, achàr 2 

2 R R R R R R 

R ~ P 

TÁBUA 5 	TA3ELA PRICE 	 Dado P, achar 

2 R R R R R R 
1 	 1 	1 	1 	 .2 	E 
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"A". Dizemos também que uma série de pagamentos periódicos 
iguais "R" é capitalizada formando o valor "S " no fim do último pe- 

n 
nodo. 

As expressõcs constam de tabelas financeiras, sendo uma das 
mais utilizadas atualmente a do Prof. Abelardo de. Lima Puccini, kn-
pressa em computador. 

A tabela de "R" é con'hecida como TABELA PtCE e é muito usa-
da para o cálculo do valor da prestação 'R) que amortiza urna dívida 
cujo valor inicial á "A". Basta multiplic3r o valor da dívida "A" a se 

amortizada pelo número tabelado para obter o valor de cada presta-
ção periódica. 

É ô fenomeno pela, qu.al..os...bens. e serviços sobem ;dè preço no 
decorrer do tempo. Isto é, no decorrer do tempo a moeda perde par-
te do seu valo raquisitivo e este fenomeno precisa ser compensado de 
alguma maneira, nas operações a prazo. 

PROBLEMA BÁSICO 

Deseja-se vender um. tnopor Cr$ 100.000,00 à vista ou por x 
à prazo, sendo a metade de entrada e a outra metade em 24 7res-
tações mensais calculadas à taxa de 1% ao mês. Qual o valor de x 
considerando que se deseja uma remuneração de 3% ao mês para fa-
efãée a'Rirdsé a inflação, 

&oução: 

x 
será recebido -- de entrada 

e --- em prestações calculadas levando em conta a taxa de 1% ao 

mês (ou 1 2% ao ano). 

O valor de cada uma destas 24 prestações será: 

x 	 24R 
= 

P 	R: pela Tábua 5 da tabela do Prof. Puccini, página 199, entramos 
na coluna i = 0,12 e encontramos na linha n = 24: 0,04707 
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Assim: 

x 
R = - x 0,04707 

2 

Determinada a expressão do valor de R obtemos P: 

R ± E': Tábua 4, pág. 187, i= 0,36 e n = 24 

E' = R x 16,93554 
O valor presente é Cr$ 100.000,00, portanto: 

Cr$ 100.000,00 = 
	

+ R x 16,93554 

Lembrando o valor de R: 

x 
Cr$ 100.000,00 = 	+ - 	x 0,04707 x 16,93554 

Desenvolvend oa expressão obtemse:  

Cr$ 100.000,00 = ---- (1 + 0,7971539) 

Cr$ 100.000,00 x 2 
x = 	 = Cr$ 111.287,00 

1,797 1539 

Verificação: 

entrada = Cr$ 55.643,50 

prestações = Cr$ 55.643,50 x 0,04707 = Cr$ 2.619,14/mês 

valor atual das 24 prestações (considerando 3% a. m.) 

= Cr$ 2.619,14 x 16,93554 = Cr$ 44.356,50 

Portanto: entrada + valor atual das prestações = 
Cr$ 55.643,50 + Cr$ 44.356,50 = Cr$ 100.000,00 

6 - TRANSFORMAÇÃO DO VALOR A PRAZO PARA VALOR À VISTA 

No Brasil por enquanto continua em vigor a chamada "lei da usu-
ra": a taxa máxima de juros permitida é de 12% ao ano, o que lem 
sido interpretado como permissão para cobrança de juros de 1% ao 
mês. Embora não seja permitido contraar juros superiores a 1% ao 
mês, as partes poderão indicar preços de "venda a prazo" tais que 
proporcionem os pagamentos  que desejam nas datas que lhes convem, 
"com os juros de lei", simplesmente aumentando o pÊeço nõminal do 
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bem ("preço a prazo") :podero até obter estes mesmos pagamentos, 
aparentemente "sem juros", majorando ainda mais o preço a prazo. 
Em determinados casos ainda poderão contratar os juros de lei, mas 
aplicando uma correção monetária ao saldo devedor (Sistema BNH). 

O valor verdadeiro à vista, de um bem, deve ser obtido a partir 
dos pagamentos efetivamente efetuados (ou •a efetuar), descontan-
do-se de cada pagamento, a taxa de juros e de inflação; em se tra-
tando de série de pagamentos iguais, este desconto pode ser corre-
tamente efetuado, e com simplicidade, pelas tabelas conhecidas  por 
Tabela Price, com taxa igual à taxa de juros mais inflação. 

1.0 Exemplo: 

Preço: Cr$ 690.000,00 

Entrada: Cr$ 240.000,00 (P) 

Saldo: Cr$ 450.000,00 

Condições: 18 prestações mensais, acrescidas de iuros  de 12% 
a. a. pela T. Price. 

Qual o valor à vista? 

P 	 18R 

Solução - Cálculo de R: pela Tabela Price (Puccini - Tábua 5) 
o valor da prestação mensal é obtido pela multiplicação do valor pre-
sente do saldo pelo número correspondente a i = 12 e n = 18 (pág. 
199 da citada Tabela): 

Cr$ 450.000,00 x 0.06098205 = 0$ 27.441,90 
Supondo além dos juros legais de 12% a. a. a taxa inflacionária 

de 2% a.m. nos 'próximos 18 meses, tem-se o valor presente das 18 

prestações mensais:  

R 	P Tábua 4, pág. 187, i 	0,36, n = 18 

Cr$ 27.441,90 x 13,75351298 = Cr$ 377.422,'00 

Portanto, o valor à vista é: 

Cr$ 20.000,00+ Cr$ 377.422,00 = Cr$ 617.422,00 

2.0  Exemplo 

Entrada: 0$ 180.000,00 

Saldo: Cr$ 669.508,00 
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Condições: 30 prestações mensais sem juros.. 

Qual o valor à vista, 

P 

	

	 30R 

Solução - Cálculo de R: 

Cr$ 669.508,00 
----- = Cr$ 22.316,90 

30 

Supondo além dos juros, estes admitidos como já incluídos nas 
referidas prestações mensais, a taxa inflacionária de 2% a. m. nos 
próximos 30 meses, tem-se o valor presente das prestações (R±P  Tá-
bua 4, pág. 187, i = 0,36, n = 30) 

Cr$ 22.316,90 x 19,60044122 = Cr$437.422,00 

Portanto, o valor à vista é: 

Cr$ 180.000,00 + Cr$ 437.422,00 = Cr$ 617.422,00 

3.° Exemplo 

Um apartamento adquirido há 30 meses por Cr$ 100.000,00 de 
entrada mais 24 prestações mensais iguais e sucessivas de Cr$ - 
10.000,00 deve ser vendido hoje com lucro de Cr$ 30.000,00 para 
um comprador que dá Cr$ 20.000,00 de sinal e o saldo após 5 meses. 
qual o valor do saldo admitindo juros de 12% a.a. e inflação de 24% 
a.a., 

Solução - a) Valor do apartamento hoje: 

100.00 	24 x 10.000 	 6 meses 

entrada de Cr$ 100.000,00 (P ± 5 Tábua 1, i = 0,36, n = 30, pág. 
43): 

Cr$ 100.000,00 x 2,42726246 = Cr$ 242.726,00 A 

prestações de Cr$ 10.000,00 ('R ± 5 tábua 3, i = 0,36, n = 24, pág. 

1 39) até a data de hoje (P ± 5 tábua 1, i = 0,36, n = 6, pág. 43): 

Cr$ 10.000,00 x 34,4264698 x 1,19405229 = Cr$ 411,070,00 B 

Valor do apartamento hoje (A + a): 
Cr$ 242.726,00 + Cr$ 411.070,00 = Cr$ 653.796,00 
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Valor do apartamento hole  mais o lucro: 

Cr$ 653.796,00 + Cr$ 30.00,000 = Cr$ 683.796,00 

'Deduzindo a entrada do corniprador obtemos o saldo de hoje: 

Cr$ 68.796,00 - Cr$ 0.000,00 = 663.796,00 

Como o comprador só vai pagar daqui a 5 meses (P ± 
tábua 1, i = 0,36, n = 5, pág. 43): 

Cr$ 663.796,00 x 1,159274 = Cr$ 769.521,00 

que o valor procurado nas condições exemplificadas. 
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TRAN5IORMAÇÃO DE VALOR A PRAZO EM VALOR À VlStA 
UM ESTUDO DE MERCADO 

Eng.° Eurico Ribeiro 

1. A NATUREZA DO PROBLEMA 

Quando em 1971 iniciamos nossa carreira de engenheiro de 
avaiiaçõe e começamos, portanto, a lidar, em avaliações, com des-
contos para achar o preço à vista, partindo de anúncios com preço 
a prazo, começou, também, a nos preocupar o problema da taxa de 
desconto do preço a prazo que nos coriduzise ao preço à vista. A 
pergunta era: seriam as taxas usualmente admitidas as realmente acei-
tas pelo mercado? 

O critério usualmente adotado era de se admitir •uma taxa de 
desconto real iguãl à taxa máxima legal de juros, ou seja, de 1% ao 
mês (12% a.a.), somada à taxa de inflaçáo. Atualmente (junho/1976), 
segundo tal critério, teríamos uma taxa de desconto de 4,26% a.m., 
adotando, para a inflação, os índices da coluna ri.0  2 dos índices Eco-
nômicos Nacionais da Fundação GetúLio Vargas, que indicam, para 
abril/1975, 577 e para maio/1976, 848 (período de 12 meses). 

Um exemplo ajudará a esclarecer o assunto. Consideremos um 
anúncio real de venda em que o vendedor pretendia vender o seu 
imóvel (térreno) nas seguintes condições: 

- Preço total a prazo 	 = CR$ 3.000,00 
- Entrada 	 = CR$ 1.000,00 
- Prestações (10 x 200,00) 	 = CR$ 2.000,00 
- Preço à vista 	 = CR$ 2.500,00 

Aplicando a conhecida fórmula de matemática financeira para 
a determinação do valor à vista em séries uniforme: 

(1 -j- i) - 1 
c = p + p' 	 (1) 

(1 -- i)fl 

ou 
=P .+ P' x FVA (1%, n) 	(2) 

em que; 

309 



C = valor atual 
P = entrada (CR$ 1.000,00) 

= prestações (CR$ 200,00) 
n = prazo = 10 meses 

= taxa = 4,26% a.m. 

temos: 

C = 1.000 + 200 x 8,006929 
C = CR$ 2.601,00 (se adotada a taxa de desconto de 4,26%). 

A taxa seria, assim, maior, pois o preço à vista era de ............ 
CR$ 2.500,00. Achemos essa taxa. O processo é simples uma vez 
que só desconhecemos, na equação 2, o fator FVA. 

passando-se FVA para o 1.0  membro e substituindo-se os valores 
disponíveis na equação resultante obtém-se: 

C — P 
FVA (i%, fl). = --;--- 	

(3) 

2.500 — 1.000 
FVA = 	— — — — — — — = 7,500000 

200 

Para este fator a taxa correspondente é 1 = 5,604%. 

Vemos, assim, que a taxa real de desconto é diversa da que 
foi utilizada anteriormente (4,26%). Ademais — e isto será mostrado 
ao longo deste trabalho — a taxa de desconto, que chamamos, no 
caso, de redução (1),  é variável com o valor do imóvel, sendo maior 
para in6veis de pequeno valor e menor para imóveis de grande 
valor. Então, este é o problema com que nos deparamos e para o 
qual procuramos dar urna solução, adiante mostrada. 

2. A SOLUÇÃO DADA 

2.1 — ABORDAGEM ADOTADA 

Diversas abordagens provavelmente poderiam ser dadas para a 
solução do problema. Duas delas seriam: (1.0)  a determinação de cada 
taxa de desconto real mensal em cada anúncio de jornal que obtivés-
semos; (2.0)  a determinação da relação entre preço a prazo e preço 
à vista em cada um dos anúncios de jornal que obtivéssemos. 

Em qualquer dos dois casos teríamos que correlacionar preço a 
prazo, que seria a entrada na curva a ser determinada, com o outro 

(1) Adotamos duas nomenclaturas diferentes: taxa de desconto e taxa de reduç&o. No decorrer 
deste trabalho a distinç5o será entendida. 
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elemento, que seria, no 1.0  caso, a taxa de desconto mensal e, no 2.° 
caso, a relação entre preço a prazo e preço à vista constante de cada 
anúncio. 	 1 

Optamos pela 2.° solução (2)  e plotamos todas as relações obtidas 
num papel milimetrado para vermos o comportamento da curva resul-
tante (vide gráficos). 

2.2 - PRIMEIRA CURVA 

2.2.1 - AJUSTAMENTO 

Coletamos para isto, inicialmente, 114 onúncios de iornais, com 
imóveis de diversos •tipos (apartamentos, barracões, prét ias, resiciên-

das e terrenos) (a),  no período que medeou entre 18/02/1973 e 

25/03/1973, por conseguinte pouco mais de 1 mês. A razão desta 
limitação residiu no fato de querermos evitar os problemas da inflação 
e da valorização (própria + vegetativa) dos imóveis. No período de 
1 mês uma vez que conseguimos uma amostra de tamanho bastante 
significativo, esses dois problemas foram contornados,pois que po-
der-se-ia supor, com toda a precisão, que nesse prazo não houve 

alterãção do preço de imóveis. (4)  

O segundo problema com que nos defrontamos foi o de escoi-
mar a amostra de repetições, ou seja, do mêsmà anú'ncio coletado 
mais de uma vez. Esta solução reduziu o tamanho da amostra para 
99 elementos. 

com esta segunda amostra selecionada, que incluia elementos 
em que as informações estavam completas e elementos com informa-
ções incompletas (tabela 1): (1.0)  fizemos a plotagem dos dados em 

papel militrado (gráfico Di (2 0) traçamos a curva resultante após a 

determinação de sua equação; e 30) determinamos a equação da 
curva plotada, uma potencial hiperbólica, de acordo com a equação-

geral; 

K 

A 1.e solução também será examinada, embora, basicamente. nsso trabalho terha se 

- 	calcado na 2.a solução. 

Como se verá (tabela 1), todos esses tipos de imóvdis têm o mesmo comportamento quando 

n3o há a interferência dó financiamentos de longo prazo como no caso de apartamentos 

e residêncab-  

segundo obssrvaçóes que fizemos, e varisçêo do preço dos imóveis se faz de forma 

discreta, ou se(a: aos saltos ou por degraus. Nãb é contínua. O ciclo de aumentbs é de 

cerca de 3 meses, ou seja, os preços só sobem, num imóvel, a cada 3 meses. É l6gico 

que se considerarmos o n,ercado todo, a variaçâo é contínua, uma vez que os aumentos 

discretos de cada imóvel se dark em épocas diferentes formando assim, um universo 

contínuo. 	 - 
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onde: 

X = preços a prazo ofertados x 1 0: 

Y = fator de redução do preço a prazo ofertado, em porcen-
tagem; 

K = uma constante; 

a = expoente de X; 

/3 	expoente de Y, no caso igual a 1. 

Se tivéssemos /3 - 1 estaríamos na presença de uma regressão 
múltipla que procuramos evitar. 

A equação 3 foi logaritmizada, anarnorfoseando-se-a em uma re-
ta logarítmica: 

a log X + 3 log Y = log K 	 (5) 

/3 log Y = log K - a log X, ou 	 (á) 

	

Y = A - eX (reta anamorioseacla 	 (7) 

Feito o ajustamento de acordo com o processo dos mínimos qua-
drados, chegou-se à equação: 

logY = 1,46508 - 0,195710192 log 10 x, (8) 

ou 

0, 195710192 
X 	 . Y = 29,1795360, 	 (9) 

ou ainda 

Y 
29,1795360 

= ------------ 	 (10) 

x 
0,195710 192 

2.2.2 - PARÂMETROS 

Os estatísticos calculados referiram-se a: 

a) Coeficiente de correlaçio 

= 	

1 - _YX - 
= 0,513 	(11) 

(5) Pela análise da variância o coeficiente da correlação seria igual a 0,546, bem próilmo do 

fornecido pela expre,são li. 
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2 
= variância da linha de regressão 

2 
$ = varlância dos Y udos. 

Y 

Média dos Y 

- 
Y = 	 (12) 

N 

7 = 13,80161 

Média dos X 

- 
(13) 

N 

= 112,6868 x  10 

Desvio padrão dos Y 

£(Y—Y)2  
Y 	1' 	 (14) 

s = 5,775199 y 
Desvio padrão dos X 

= V------ 	(15) 

3 
= 125,3666 >< 10 

x 

Variâncias 

V 
EXPLICADA 	EXP 

= V 	= 4,237529 

v 	 = V 	= 11,40845 
NÃO EXPLICADA 	NEXP 

V 
RESIDUAL 	RES 

= V 	= 01176129 

V =V V V 
TOTAL 	T 	EXP 	NEXP 	

(16) 
 

V = 15,64599 
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g) F de Snedecor 

v 

	

EXP 	4,237529 
F = 	= --------= 36,029 	 (17). 

	

V 
RES 	

0,1176129 

Para um nível de confiança a = 95% e 

= P - 1 = 1 (grau de liberdade) (18) 

= N - 2 = 99 -, 2 = 97 (graus de Iiberdadé (19) 

Tem-se da tabela: 

E 
0,05 

 =3,948 

Como E > F 	isto significa que: (.1.9) as variâncias são dife- 

rentes e que, por isto, a hipótese nula (variáncias seriam iguais)deve 
ser rejeitada; (2 0) a linha de regressão, ao contrário do que demonstra 
o coeficiente de correlação (0,513), representa o fenômeno ao nível 
de significncia de 5%; (30)  95% dos casos são fruto do acaso e 5% 
são explicados pela linha de regressão; (4 0) para, um nível de confian-
ça de 95% a hipótese nula seria verdadeira, mas não é porque 
E > F 0,05 ou seja, o E cai na• região crítica (de rejeição da hipótese 

nula).  

2. 2.3 - DETERMINAÇÃO DOS INTERVALOS DE CONFIANÇA 

Nesta parte do trabalho faremos a determinação dos intervalo's 
de confiança de cada y , . 	da equação 10: 	.. 

'teorico 

Para isto foi feita uma anamorfose da potencial X Y 	= K, 
transformando-a numa linha reta (gráfico V) e detérminando-se, para 
essa reta, os limites superior e inferior, em cada ponto, do intervalo 
de confiança, para um nível de confiança de 95%. Após isto determi-
naram-se, passando da reta anamorfoseada para a potencial 
X Y = K, os mesmos limites superior e inferior para a potencial 
(tabela VII), para o mesmo nível de confiança de 95%. 

Observar (gráfico V) que os limites superibr e inferior distribuem-
se segundo duas curvas, cujos., afastamentos em relação à reta ana-
rnorfoseada, vão aumentando à medida que se verifica o afastamento 
com respeito ao ponto médio (média aritmética de 'log X e log Y). Isto 
significa que à medida que nos afastamos do ponto médio, o interva-
lo cresce e a confiabilidade decresce. Tal fato pode ser:  nitidamente 

sentido no gráfico V. 	 " 
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A seguir transcrevemos os resultados obtidos por computador re-
lativamente .à reta 'potencial: 

a) Parámetros da reta (potencial) 

A = 1,465078396 

8 =0,1957101920 

b) Coeficiente de correlação 

r = 0,513 

c) Coéficiente  de alienação 

k = 0,853 

d) 'Coeficiente de determinação 

rr = 0,270 

e) Análise da variôncia 

VARIAÇÃO 5Q* 	GV* 
FONTE 

VARIAÇÃO 
EXPLIcADA 0,79924 1 

36,029453 
VARIAÇÃO 	 . 	 . 
RESIDUAL 2,15170 97 

TOTAL 
VARIAÇÃO 2,95100 98 

* Soma dos quadrados dos valores em relação à mé-
dia aritmética ou soma dos quadrados dos desvios. 

** Graus de Liberdade. 

E de Snedecor. 

f) Nível de significância 

a = 4,9136 j< 10 

g) Média iog X = 1,8375 E 01 

1,) Média log Y = 1,1054 E 01 

i) •Erro padrão da estimativa da reta de rgressão 

s = 0,14894 
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2.3 - SEGUNDA CURVA 

2.3.1 - AJUSTAMENTO 

Como vimos na tabela 1, alguns elementos (os anúncios de n°5 

6, 8, 9, 22, 45, 53, 64, 73 e 92) apresentavam-se com informações 
incompletas. Por esta razão decidimos descartá-los da amostra tam-

bém, resultando numa amostra com 90 elementos. Ë de se notar que 

alguns anúncios foram completados com os elementos disponíveis. 

Estão neste caso os anúncios de n°5 17, 24, 25, 39, 48; 50, 52 e 54. 

Pela metodologia que adotamos - e esta é a razão principal de sua 

adoção - este fato não influi no resultado. Tivéssemos adotado a 
1.0 alternativa (seção 2. 1) e não poderíamos utilizar estes oitb ele-

mentos, já que a transformação do preço a prazo em preço à vista 
depende das condições de oferta ou de venda, pois os valores atuais 

variarão se as alternativas de pagamento forem diferentes entre si, 
mantidas as demais condições. 

Nesta -terceira amostra ficamos, como já dissemos, reduzidos a 

90 elementos, número ainda considerável para a - determinação da 

equação procurada da curva e para a configuração de -urna distribui- 

ção normal (N > 30). 	 - 	- 

Adotando a mesma sistemática exposta na seção 2.2 e a -mesma 

equação genérica x" Y = K: (1 0) fizemos a plotagem dos dados em 

papel rnnilimetrado (gráfico M); (2 0) traçamos a curva resultante após 

a determinação de sua equação; e (3.0)  determinamos a equação da 

curva plotada, também uma potencial -hiperbólica, utilizando o pro- 

cesso dos mínimos quadrados. 	- 	 - 	- 

A equação achada foi a seguinte: 

28,0830995 	 - 
y = 	 -(20) 

x 
-0,185450985 

A diferença entre as duas equações é pequena. Preferimos, no 

entanto, usar a equação 10 por se referir a um maior número de 

elementos e por oferecer resultados talvez meWiores do que os da 

equação 20 ou mesmo melhores do que os das demais (21 e 22). 

2.3.2 - PARÂMETROS 

Adotando-se as mesmas fórmulas expostas em 2.2.2., obtém-se: 

a) Coenficiente de corre!açâo 

= 0,488 
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b) Média dos Y 

13,79566 

c) Média dos 

= 116,84444 >< io 

= V EXP = 3,511840 

V 	 = V 	= 10,69584 
NÃO EXPLICADA • 	 NEXP 

V 
RESIDUAL 	 RES 

= V 	= 0,1215436, e •  

v 	=v =v 
TOTAL 	T 	EXP 	NEXP 

V 
T 	

= 14,20768 

g) F de Snédecor 

EXP 	3,511840 
E = --------------- 28,89366 

RES. 
V 	01215436 

Para um nível de confiança a = 95% e 

= P - 1 = 2 - 1 = 1 
(grau de liberdad& 

= 90 - P = 90 - 2 = 88 
(graus de liberdade) 

Tem-se da tabela 

E 
0,05 

 =3,96 
H  

Logo, F > F005  

Desvio padrão dos 

= 5858506 

e) Desvio padrão dos X 

$ = 129,4757 >< 10 
x 

Variâncias 

v 
EXPLI CADA. 
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Então, embora o coeficiente de correlação seja' baixà' (0,488), o 
que poderia demonstrar que existiria uma fraca correlação entre as 
variáveis X e Y, o teste F indica que há correlação significativa. Logo, 
a equação achada 'pode ser aceita, uma vez que a hipótese nula (va-
riâncias iguais) é rejeitada. 

3. OUTRAS CURVAS 

3.1 - A RAZÃO DOS NOVOS AJUSTAMENTOS 

Em 1976 (janeiro) decidimos testar as curvas achadas em 1973. 
Contando com a colaboração dos engenheiros Luciano Osinski e Nilo 
De Marco (este falecido) na parte de coleta de dados e preparo das 
tabelas e do Prof. Jahyr Leal, diretor do Centro de Computação Ele-
trônica da Universidade Federal do Paraná, na parte de ajustamento 
das curvas, determinamos as equações de mais duas curvas, uma in-
cluindo dados completos e incompletos (50 dados - tabela III) e outra 
só dados completos (32 dados - tabela lv). 

A finalidade destes novos ajustamentos era de testar o compor-
tamento do mercado em condições diversas do processo inflacionário. 
Em 1973 tivemos uma inflação de 1,23% a.m. ou de 16% em 12 
meses; em 1975 tivemos uma inflação de 2,16% a.m. ou de 29,2% 
em 12 meses. Em 1976 a inflação já passou para 4,21% a.m. nos 5 
primeiros meses do ano, ou seja, 23% no período todo considerado 
(5 meses), portanto, mais do que em todo o ano de 1973 e quase a 
mesma coisa que em todo o ano de 1975. Teria mudado - pelo 
menos de maneira sensível - o comportamento do mercado em face 
da nova realidade? Para esta pergunta é que tentamõs achar uma res-
posta com o ajustamento das duas novas curvas. 

3.2 - AJUSTAMENTOS 

Procedendo exatamente como o fizemos em 2.2. 1 e 2 . 3. 1, par-
tindo inclusive da mesma equação genérica, X" Y = K, obtivemos 
as seguintes equações: 

- Com 50 dados: 

Y = 52,4906817 . X-0,279865015 	 (21) 

- Com 32 dados: 
—0,21898783 

Y = 35,5558070 . X 	 (22) 

É interessante observar, desde já, que a equação 21 difere sensi-
velmente das equações 22, 20 e 10. Até que ponto essa diferença 
afeta os resultados é o que veremos nos exemplos. 
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4. CONCLUSÕES 	 - 

Abordaremos aqui algumas conclusões relativas às tabeIs 1, III 
e ÍV e às equações 10,20,21 e 22. 

4.1 - TABELAS 

4.1.1 - COMENTÁRIOS 

As taxas de rcduçõo de preço a prazo a preço à vista apre-
sentam uma tendência decrescente à medida qUe cresce o 'alor do 

imóvel (vide gráficos 1, li, III e IV); isto é, quanto maior o valor do 

imóve) menor o porcentual de reduço entre o preço a prazo e o 
preço à vista. 

A taxa de redução do preço a prazo a preço à vista tem um 

decréscimo aceerado para valores pequenos (trecho assintático ao eixo 
dos y) e um decréscimo lento para valores grande (trecho assintótico 

ao eixo dos x). A grosso modo podemos dizer que as curvas são 
formadas por duas retas assintólicas. (6) 

Ao coletarmos os dadõs misturamos apãrtamentos, barracões, 
casas, pr-dios e terrenos, todos imóveis, mas possuindo - como se po-

de ver por inspecão as tabelas. -. o mesno tipo de comportamento. 

Este é um ponto interessante. Significa que, quando não há financia-
mento a longo prazo por uma instituição financeira, apartamentos e 
casas, prédios e terrenos, todos imóveis, mais possuindo - como se p0-

taxas de desconto ou de redução; entre preço a 'prazo e preço à vista, 
que barracões, prédios e terrenos; ou, em outras palavras, não haven-

do financiamentos de longo prazo, as condições de venda de cada um 
desses tipos de imóveis não diferem entre si. 

Observemos as médias calculadas em cada tabela. Considere-

mos só as tabelas 1 e III, uma vez que a IV é tirada da III. Organize-
mos o quadro 1 abaixo: 

QUADRO 1 

COLUNAS 
TABELA 1 TABELA il 

CONCLUSÕES 

TÍTULOS N.°  

Preço Totala Prazo 3112.686,80 237.792,00 + 111,02 
Entrada 4 54.936,17 125.861,22 + 129,10 
N.° Prestações 5 22,04 14,20 -. 3564 
Prestações . 6 3.311,07 10.176,51 + 207,35 
Preçoà Vista 7 100.548,49 209.640,00 + 108,50 
Taxa de Redução 8 13,79 14,47 + 493 
Taxa de Descànto 9 3,13 4,79 + 53,04 

(6) As curves sâo assintáticas aos eixos x e y porque, para x = O, y -).. 	e para 
. 	. 

319 



Vejamos que conclusões podemos tirar do quadro 1: 

d. 1) O preço total a prazo, as entradas e o preço à vista va-

riÁram aproximadamente de forma semelhante (2,1102; 2,2910; e 

2,0850, respectivamente). 

Parece-nos bastante óbvio que essa variação é devida ao recru-
descimento da inflação. Entre fevereiro/março de 1973, e janeiro de 

1976, os índices da coluna 2 dos índices Econômicos Nacionais da 

FGV variaram de 353 (fev/73) para 712 (Jan/16), ou seja 2,02. Então, 
a variação das colunas 3, 4 e 7 parece ser unicamente devida à in-

flação. Não houvera inflação e as conckições prevalentes hoje (jul/76) 

seriam as mesmas de 11,73,  no que se refere às colunas 3, 4 e 7. 

d.2) Provavelmente também como resultado da inflação, a 
quantidade de prcstaçõss caiu de 22,04 para 14,20. É bastante evi-

dente que, como conseqüência do recrudescimento da inflação, o in-

vestidor, como autodefesa, procure receber o produto da venda efe-
tuada o mais rápido possível. Tendo os preços dobrado entre fev/73 

e jan/76, o prazo de pagamento caiu de 35,64%. 

Haja continuado crescimento da inflação e o número de presta-
ções deverá continuar a cair, devendo se situar em níveis bem mas 

apertados como já aconteceu à época da inflação galopante no Bra-

sil (até 1964). 

d .3) É interessante observar que as prestações subiram mais 

que proporcionalmente à inflação no mesmo período. Enquanto esta 
elevou-se 2,02 vezes, aquelas elevaram-se 3,0735 vezes. 

É patente que esse aumento mais que proporcibnal é devido à 

diminuição do número de prestações. Senão vejamos. Aumentemos as 
prestações do mesmo quantum da inflação, ou seja 2,02 x 3.311,07 

= 6.688,36. 

Em seguida multipliquemos a quantidade de prestações em 1976, 

14,20, pela relação 10.176,51/6.688,36: 

10.176,51 
X 14,20 = 21,61 

6.688,36 

praticamente o mesmo número de prestações de 1973 (22,04). 

Donde, como conseqüência da diminuição do prazo para paga-

mento, de 22,04 para 14,20 meses, as prestações subiram além da-
quilo que seria normal como conseqüência exclusiva da inflação 

(Cr$ 6.688,36). 

d.4) A taxa de redução alterou-se pouco, de 13,79 para 14,47, 
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ou seja, apenas 4,93%. Isto significa que o comportamento do mer-
cada nesse partIcular é o mesmo; ouseja, para determinado preço a 
prazo obtém-se o mesmo preço à vista, tanlo em lermos de 1973 como 
de 1976. É evidente - e isto veremos nos exemplos - que para 
usarmos a equação de 1973 (eq. 10), teremos de reduzir os preços ao 
primeiro trimestre desse ano, para se ter moedas pelo menos teorica-
mente equivalentes. 

d.5) É evidente que tendo decrescido o prazo de paga'mento, a 
taxa de desconto, que sofrea influência do tempo, teria que aumentar. 
Para um decréscimo de 35,64% no tempo, a taxa de desconto, entre 
1973 e 1976 subiu de 53,04%. Ou em outras palavras, a taxa de 
desconto se tivesse decrescido de 4,79% para 3,13%, teria caído exa-

tamente 34,66%, praticamente o mesmo decréscimo verificado no pra-

zo de desconto. Não há diferença entre as duas situações. Senão veja-
mas. Temos os seguintes dados: 

1973 	 1976 

P 	 3.311,07 	 10.176,51 

N 	 22,04 	 14,20 

	

3,13 	 4,79 

INFLAÇÃO 	 1,00 	 2,02 

C 

C 
1973 = P 

.x  FVA (i%, n) 

C 1973 = 3.311,07 >< 15,7513 

C 1973 = 52.153,70 

e 

C 1976 = P )< FVA (i%, n) 

C 1976 = 10.176,51 x 1 10,1339 

C 1976 = 103.127,70 

Como a inflação de fev/73 para jan/76 ocasionou uma subida 
dos preços de 2,02 vezes, temos de dividir C 1976 por 2,02: 
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c1976 	

-- 	
. j?Z9:_ = 51.053,32 = 
	2,02 

que é sensivelmente igual a C 
1973 

Donde se conclui que o reaustamento da taxa de desconto entre 
1973 e 1976 ocorreu exclusivamente para fazer face às alterações 

ocasionadas pela inflação na estrutura do mercado e nos vãlores no-

minais dos negócios. 

A taxa média de desconto achada para  1973, para 90 elemen-

tos, foi de 3,13% a.m., nela incluídas a taxa de inflação e a taxa 

real de desconto. Tendo sido de 1,14% a.m. a taxa média de infla-

ção nos doze meses que precederem fev/73 inclusive, a taxa média 

mensal real de desconto teria sido, assim, de 1,99% a.m.  Esta é, 

evidentemente, no sentir do mercado, a taxa real de capitalização (7)  

que se deve adotar. Esta, por sua vez, não difere muito  da taxa real 

de valorização dos imóveis, pois ela é também uma taxa de capitali-

zação. A.diferença entre elas é que a taxa de capitalização é estimada 

pelo investidor e a de valorização é uma conseqüência do comporta-

mento do mercado. 

Já em 1976 a taxa média de desconto foi de 4,79%. Como a 

taxa de inflação nos 12 meses que precederam janeiro de 1976, ele 

inclusive, foi de 2,24% a.m., a taxa média real de desconto terá sido 

de 2,55% a.m. . A taxa real de desconto de 1973 difere da de 

1976, em valor absoluto, de 0,56%, ou, em valor relativo, de 28,14%, 

para uma inflação que cresceu 2,00% a.m. no período de fev/73 a 

jan/76; ou seja, cresceu: 

x 100 = 101,70% (inflação) 
- 353 

O crescimento da taxa real de desconto terá sido de 1% para 

cada 3,61% (°) de aumento da taxa inflacionária. 

A relação entre as colunas 7 e 3 da tabela 1 fornece a taxa 

média de reduçáo entre preço a prazo e preço à vista, partindo-se 

urna vez qu2, para calcularmos a taxa mensal de desconto, partimos do fator de valor 

dual, FvA, e taxa de capitaIizaço acha-se partindo-se do inverso de EvA, que é o fator 

de 	iecuperEção de capital, FRc - A taxa de capilalizaç8o é, desta forma, igual à de 

desconto. 	 - 

10173/28,14 = 3,61% 
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das médias dos preços a prazo (Cr$. 112,686,80) e à vista (Cr$ 	. 

100.548,49). Essa taxa média de redução é de: 

(112.686,80 - 100.548,49) = ------------------ x 100 =10,77% 
112.686,80 

u 	10% 

Para a tabela III achamos: 

2096499LT?2?1?L92L >< 100 = 8,87% 
= -------209.640,00 

u2  9% 

A média entre as duas taxas é: 

10,77 + 8,87 
= 	

2 
-----------= 9,82% 

10% 

Ë esta taxa, 10%, que adotamos em csos de cálculos expeditos 
de determinação do preço à vista conhecido o preço a prazo. Na práti- 
ca a utilizãção enérica desta taxa (10%) não apresenta grandes in- 

convenientes, porque a maioria dos casos cai no ramo da curva (grá- 
fico 1) assintótico ao eixo dos x, que tem uma taxa média de redução 

de 11,61% Por outro lado, para um limitéínferior do intervàld de 

confiança igual a 10%, o nível de confiança será de: 

= - k 

10 = 13,79 - 0,58 . k 

10 - 13,79 
k = - --------- = 6,53 

0,58 

k 	acima de 99% 

g) Parece-nos, assim, à vista do acima exposto, que o compor- 

tamento do mercado não se modificou face à inflação, havendo, ape- 

nas, certas modificações de adaptação às novas circunstôncias. 

4.1.2 - PARÂMETROS 

(TAXA MÉDIA DE REDUÇÃO) 

4.1.2.1 - TABELA 1 

(TABELA li - 99 DADOS) 
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a) Desvio padrão da amostra 

7 v4 
	 3285,28 

= V 99 ,  t 
Desvio padrão da média 

- 	& 	5,76 

	

= -- 	 -- 0,58 
VN \'99 

Iflterülo de cõnfiança para 95% 

= 13,79 ± 1,96 >< 0,58 

= 12,65 

2 = 14,93 

d) Coeficiente de variação 

I00 xs • 100X5,76 cv = --------= - - - - - ---- 41,77% 
.• 	7 	 13,79 

4.1.2.2 - TABELA IV 

(TABELA V - .50 DADOS) 

Desvio padrão da amostra 

5 = V2 	?72L 7
_ 	7,58  

	

N 	50 

b) Desvio padrão da média 

- 	& 	7,58 
sY = ---- = ----- = 1,07 

\/50 

Intervalo de confiança 

= Y ± sY . k 

= 14,47 ± 1,07 >< 1,96 

1 = 12,37 

12 = 16,57 
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d) Coeficiente de variação 

,58 CV___92--!__=_il 52,38% 

Y 	 14,47 .  

4.2 - EQUAÇÕES 

4.2.1 - EXPRESSÕES 

As equações que inferimos foram as seguintes: 

—1973 

- 99 elementos 

29,1795 
Y= ------- 

x0,1957 	
(10) 

- 90 elementos 

28,0831 
Y = ----------- 	 (20) 

xO,1855 

- 1976 

- 50 elementos 

52,49Õ7 
Y = ---'-------- 	 (21) 

xO,2799 

- 32 elementos 

35,5558 
Y = 

	

	 (22) 
xO,21 90 

Corno se pode observar não há diferenças substanciais entre elas, 
a não ser quanto à equação. 21. Alguns exemplos darão uma idéia 
das diferenças de resultados a que levam essas quatro equações. 

4.2.2 - EXEMPLOS 

1) Dados: 

Preço a prazo = CR$ 10.000,00 

CR$ 10,00 x 10 3) 

Epoca 	= fev/1973, 	. 

determinar a taxa Y de redução e o preço à vista,V 

- Equação 10 

29,1795 

x•0, 1957 ... 	. 
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29,1795 
Y = -------- = 18,59% 

0,1957 
10 

V = (1 - 0,1859) x 10.000 

V = CR$ 8.141,00 

- Equação 20 

28,0831 
Y = 

xO,1 855 

28,0831 = ------- = 18,32% 
0,1855 

10 

V = (1 - 0,1832) x 10.000 

V = CR$ 8.168,00 

- Equação 21 

52,4907 
Y = 

x 0,2799 

Para •a adequada utilização da fórmula 21, bem como da de n.° 
22, há que se converter os CR$ 10.000,00 em moeda de janI76, 
aplicando-se a correção monetária do período fev/73 - jan/76, cal-
culada pela coluna 2 dos Índices Econômicos Nacionais. da Fundação 
Getúlio Vargas, adicionada da taxa real de descontostimada para 
o mesmo período. Pode-se utilizar, também, a correãõ.éla UPC;' 

- No item 411, letra e, vimos que a taxa média mensal real de 
desconto em1973 (fe/mar)foi de 1,99% a.rn., tendo passado para 
2,5% a. m. em ja/76. Podemos adotar a média dessas taxas como 
a taxa média mensal real do período fev/mar/73 - jar/76. Esta 
média é igual a 2,27% a.m. Adicionando-se-á da taxa inflacionária no 
mesmo período, e que foi de 2,00% a.rn., temos a taxa mensal total 
de correção no período fev/73 - Ian/76 de 4,27%. 

Com base neste resultado podemos dizr que os CR$10.000,00 
de fev/73 equivalem, em jan/76, a CR$ 45.054,00 ((9)  

Podemos, agora, entrar na expressão 21: 

2,907 
Y = --- 

5
--

4
------= 18,08% 

0 
45,054,2799  

(9) 	sendoataxa mensal de 4,27% a. m., a correção que sofrerá CR$ 1,00 no período de 36 
meses será de 4,5054. 	10.000,00 seráo 10.000 vezes maia. 
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Esta taxa de reduçâo é sensivekn.ente lguãl às pchadas pelas ex-
pressões 10 e 20. 

O valor à vista é achado a partir de Cr$ 10M00,0O, uma vez que 
a taxa de 18,08% lá está em termos de fev/73. 

V = (1 - 0,1808) x 10.000 	 :1 

V = CR$ 8.192,00. 

- Equação 22 

35,5558 
Y = 

x 0,2190 

35,5558 
Y = ---------- = 15,44% 

,2 190 
 
0 

45,054 

V = (1 - 0,1544) >< 10.000 

V = CR$ 8.456,00 

2) Dados: 

Preço a prazo: CR$ 75.000,00 
Ëpoca 	: fev11973 , 

determinar a taxa de Y de rSução e o preço à vista, V. 

- Equação 10 . 	... 
29,1795 

0,1957 x 
29,1795 

y = --------= 12,54% 
0,1957 	. 	. . 	. 	. 

75 	. 

V = (1 —0,1254) >< 75.000 

V = CR$ 65.599,00 

- Equação 20 

28,0831 . 	. 

0,1855 x 
28,0831 . 	. 

y = --------= 12,61% 
0,1855 

75 
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V = (1 —.0,1261) x  75,000 

V = CR$ 65.543,00 

- Equação 21 

Y 
52,4907 = 
x 

0,2799 

52,4907 Y. = -------- ------= 10,29% 

(75 X  4,50.54) 0,2799 

V = (1 	0,1029) )< 75.000 

V = CR$ 67.285,00 

- Equação 22 

35,5558 
Y - 

10 

35,558 
Y = ---------------. = 9,9335% 

(75 X  4,5054) 0,2190 

V = (1 - 0,099335) X  75.000 

V = CR$ 67.550,00 

3) Dados; 

Preço a prazo = CR$ 850.000,00 

Ëpoca 	= Ian/76 

determinar a taxa Y de reduçâo e o preço à vista, V. 

- Equação 10 

- 	9,1795 

0,1957 

29,1795 
Y - 	 --- -- - = 10,46%:. 

1 	0,1957 
(850 . 

4,5054 	. 

V .= (1 - 0,1046) X  850,000 

V = CR$ 761.090,00 
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- Equação 20 

28,0831 . 	. 	. 	. .. 
Y = 

0,1855 x 
28,0831 

Y ---------- 10,62% 
1 0,1855 . (850 	— 

4,5054 

V = 0 - 0,1062) x 850.000 

V = CR$ 759.692,00 

- Equação 21 

52,4907 
Y = -------- 

0,2799 x 
52,4907 . 

Y = ---------= 795%. 
0,2799 

850 

V = (1 - 0,0795) >< 850.000 

V = CR$ 782.425,00 

- Equação 22 

35,5558 
Y = -------- 

0,2190 x 
25,5558 

Y= ------ = 8,12% 
0,2 190 

850 

V = (1 - 0,0812) )< 850.000 

V = ORS 780.980,00 

4) Dados: 

Preço a prazo = CR$ 1 .300.000,00  
Epoca 	= jan/76 

Deterninara taxa Yde redução eo -reçoàista,V. 

- Equação 10 

29,1795 .,-...•/.... 
Y = -------- . 	. 

0,1957 . 	. 	. x - 	.y ..  
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= 	 Z?.=9,63% 

	

1 	0,1957 
(1.300 . 

4,5054 

V = (1 - 0,0963) X  1.300.000 

V = CR$ 1.174.810,00.. 

- Equação 20 

Y - 28,0831 
0,1855 

28,0831 y 	-------- 	 = 9,82% 

	

1 	0,1855 
(1.300 . 

4,5054 

V = (1 - 0,0982) X  1.300.000 

V = CR$ 1.172.340,00 

- Equação 21 

52,4907 
Y = - --- 

x 
0,2799 

52,4907 
Y = -------- = 7,05% 

1.300 0,2799 

V = (1 - 0,0705) X  1.300.000 

V = CR$ 1.208.350,00 

- Equação 22 

Y 
35,5558 = 
x 
0,2190 

	

Y = ------ 
35,5558 
	7,40% 

1.300 0,2190 

V = (1 - 0,074) X  1.300.000 

V = CR$ 1.203.800,00 	 • 



5) Dados: 

Preço a prazo = CR$ 600.000,00 
Epoca 	= ju1 / 74 

determinar a taxa Y de redução e o preço à vista, V. 

Neste caso temos de córrigir todas as quatro expressões para as 
apHcarmos. 

- Equação 10 

29,1795 
Y = 

x 0, 1957 

29,1795 
Y = -------- ------------= 9,67% 

(600 X0,471 1) 0,1957(10) 

V = (1 - 0,0967) X  600.000 
V = Cr$ 541.980,00 

- Equação 20 

Y 
28,0831 = ------ 
x 0,1855 

28,0831 
y = -------------- = 9,86% 

(600 x 0,4711) 0,1855 

V = (1 - (,0986) X 600.000 
= CR$ 540.840,00 

- Equação 21 

52,4907 
y = 

x 0,2799 

52,4907 
Y = ------------- = 7,10% 

(600 x  2,1226) 0,2799 

V = (1 - 0,071) X 600.000 
V = CR$ 557.400,00 

(10) considsrandn a taxa de 4,27% a. m,, já vista na soluç8o do exemplo n.0  1, sendo o prazo 

de 18 meses, considerando o valor atual de cr$ 1,00, a corraç5o para as express6es 21 e 

22 será igual a 2,1226 Para as express6es 10 e 20 será o inverso, ou seja, 0,4711. 
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—Equação 22 

Y 
35,5558 = ---- 
x 0,2190 

35,5558 -----------. 	. 	7,43% ........ 

(600 >< 2,1226) 0,2190 
	

.. 

V = (1 - 0,0743) x  600.000 	 . 
V = CR$ 555.420,00 

4.2.3 - CONCLUSÕES 

1) A aplicação de qualquer uma das fórmulas não apresenta 
grandes diferenças, Corno se pode inferft.pa ihspeção..aos cinco exem- - 
plos dados. As equações 21 e 22 deram, em todos os cinco exemplos 
vistos, valores mais altos que os das equações bê 20. Observemos 
o quadro 1h 	 ... 	. 	- 

QUADRO Ii 

Equa- 
ções 

Exem- 	 10 	 20 	 21 	 22 

1 	8.141,00 .. 	8.168)00 8.192,00 8.456,00 
2 	65.599,00 65.543,00 67.285,00 67.550,00 
3 	761.090,00 759.692,00 782.425,00 780.980,00 
4 	1.174.810,00 1.172.340,00 	1.208.350,00 1.203.800,00 
5 	541.980,00 540.840,00 557.400,00 555.420,00 

2) As diferenças entre os maiores e os menores valore s são as 
ceguintes: 	 . 

QUADRO 

Exemplos 	. Diferenças  
% 

1 +3,87 
2 ---- 	± 3,06 
3 -299  
4 ±3,07 

.. 	+3,06- 
Media + 321 
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A média das diferenças é. de. 3,21%; a amplitude: variando de 
2,99% a 3,87%. Essa diferença (3,21%) .4mínima e, :portanto, despre- 
zíveL 	" 

Destarte, pode-se dizer que as quatro equações conduzem ra-
zoave-Imente aos mesmos resultados e podem ser indistintãménte apli-

cadas, observados os cuidados da correção monetária (inflação + va-
orização real). 

A correção utilizando-se simplesmente a taxa inflacionária, po-

de ser feita caso não se disponha ou não se possa inferir o valor da 
taxa de valorização real. Neste caso deve ser usada,  a 'coluna 2 dos 
índices Econômicos 'Nacionais da Fundação Getúlio Vargas óú os índi-
ces da Unidade Padrão de Capital (UPC). 

Caso se queira ficar no termo médio, poder•sé-á achar a taxa 
de redução por duas ou mais fórmulas, procurando-se, no caso de só 

se utihzar duas expressões, adotar-se uma de 1973 e outra de 1976 
e depois tirai--se a média dos resultados. 

De nossa parte, como já explicamos, preferimos a expresso 10 

por ter sido elaborada com maior número de dados e por nos parecer 
que fornece va!ores mais próximos dos reais. 

5. A OUTRA ABORDAGEM DO PROBLEMA 

5.1 - PARÂMETROS 

(TAXA MÉDIA DE DESCONTÓ) 

Como vimos na seção 2.1, a primeira abordagem do problema 

envolvia a determinação 'da taxa real de desconto mensal. Embora 
tivéssemos preferido a segundã abordagem ali enunciada, acreditamos 
ser 'interessante se descobrir quais são as taxas médias reais de des-

conto mensal. Utilizaremos para isto, as amostras de 90 (1)  e de 32 
elementos, que são as que estão completas (tabelas 1 e IV). Os resul-
tados foram calculados pelas tabelas lI e V (2),  respectivamente. 

Das tabelas II e V tiramos os segUintes resultadós: 

a) TABELA II  

a. 1) Desvio padrão da amostra ,  

= 	 = 1,37  

IN 	 90 

(II) É de se notar que rijo fizemos tabela em separado, para,. ós 96 eiernentos, que estio 
contido, na tabela 1. 	 " 	' 	- 	..........- . 

12) A tabela v contém 50 anúncios incompletos ou 32 completcs; 
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Desvio padrão da média aritmética 

-$ 	1,37 
sY = -----= -----= 0,14 	 (24) 

\'90 

Intervalo de confiança para 95% - 
l=Y — sY.k 	 (25) 

	

3,13 	0,14 >< 1,96 

= 2,86 
3,40 

a .4) Coeficiente de variação 

100 X 
CV = ------ 	 (26) 

Y 

100 x  1,37 
cv = 	

3,13 
---- = 43,79% 

b) TABELA V 

b.1) Desvio padrão da amostra 

= 	= \242,15 = 2,75 

	

N 	 32 

b .2) Desvio padrão da média aritmética 
- 	$ 	 2,75 
sY ----- = -------- = 0,49 

V32 
lútervalo de confiança para 95% - 

I=Y—  sY . k 

	

= 4,79 	0,49 >< 1,96 

= 3,84 
12 = 5,74 

Coefidente de variação 

100 x $ cv 
Y 

100 X 
 

75 
CV = 	 = 57,41% 

4,79 
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5.2 - CONCLUSÕES 

Com referência aos dados de 1973, vemos que a média arit-

mética da taxa média mensal de desconto foi de 3,13%, com um 
intervalo de confiança, para 95%, entre 2,86% e 3,40%. 

Como a taxa de inflação, nos 12 meses que precederam o mês 
de março de 1973, inclusive ele próprio, foi de 1,15%, a taxa média 

real de desconto situou-se em 1,98%, praticamente 2%. 

Já para 1976, a taxa média mensal de desconto subiu para 
4,79% (+ 1,66%), com um intervalo :de  confiança, para 95%, entre 
3,84 e 5,74%. Como a taxa de inflação nos 12 meses que precederam. 
janeiro de 1976, inclusive ele próprio, foi de 2,24%, a taxa média 
real de desconto subiu de 1,98% para 2,55%. 

Até que ponto essa subida é devida ao mero acaso ou lustificada 

pelo recrudescimento da inflação, não temos elementos ainda para 

dizer. Parece-nos, no entanto, que a inflação, com o seu cortejo de 
incertezas quanto aos preços futuros, pode gerar um mecanismo de 

autodefesa em que o investidor procura aumentar a sua margem de 

segurança via aumento da taxa média real de juro, oferecendo, con-
comitantemerite, maiores taxas médias reais de desconto para paga-
mento à vista. 

Se positivada esta observação fica patente que a inflação tem um 
duplo efeito sobre a taxa de desconto (capitalização) de imóveis: (1.0) 

aumenta a taxa média total de desconto; (2°) aumenta a taxa média 
real de capitalização como um mecanismo de autodefesa do investidor. 

Pelo exemplo que vimos, õ aumento marginal da taxa real de 
desconto (e, conseqüentemente, de capitalização) foi 0,52%, o que 

significaria uma subida de 1,98% para 2,50%, quando aumentasse a 
taxa de inflação de 1%. 

Nesta linha de idéias, se confirmada a hipótese acima, a taxa 
média real de desconto estaria, em jul/76, em torno de 3,19%. Não 
temos, no entanto, dados para confirmar esta hipótese. 

Ao que parece a taxa real de desconto tende a ser maior do 
que a de inflação. Senão, vejamos: 

TI 	 TRD 
1973 1,15 	 1,98 
1976 2,24 	 2,55 

onde 
T 1 	. 	= taxa de inflação 
T R D 	= taxa real de desconto. 
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Só com maior número de dados, e nãôtàd-sortiehte com dois, é 
que poderemos confirmar esta hipótese de que, com o aumento da 
inf•laçâo, a taxa real de desconto tende a diminuir em termos relativos 
(vide,  os dois dados acima). 

6. OS LIM:ITES DE APLICAÇÃO DAS FÓRMULAS 

6.1 	PRAZO MÉpIO 

Como vemospelas tabelas 1, III e iv o prazo médio de paga-
mentositua-se em 22,04 meses (90 elementos), 14,20 meses (34 ele-
mentos) e 14,44 meses (32 e!ementos', respecflvamente. 

6:2 - AMPLITUDES 

As amplitudes em cada tabela situam-se como segue: 

TABELA 	 AMPLITUDE 
(MESES) 

6-60 
III 	 4 - 25 
IV 	 4-25 

613 	CLASSES DE FREQÜÊNCIA 

As classes de frequência distribuem-se como segue 

QUADRO V 

(tABELA .1) 

Intervalos 
	

Freqüências 

de 
	

Simples 	 Acumuladas 
Classe 

N.° N.°  

0-5 O O 0 O 
6 - 10 3 3,33 3 3,33 

11 	- 15 22 24,44 25 27,78 
16 - 20 19 21,11 44 48,89 
21 - 25 : 	23 25,56 67 74,44 
26 - 30 14 15,56 81 90,00 
31 - 35 5 5,56 86 95,56 
36 - 40 2 2,22 88 97,78 

Acima 40 2 2,22 90 100,00 

90 100,00 - - 



QUADRO VI 

(TABELA III) 

Intervalos 	 Freqüências 

de 	 Simples 	 Acumuladas 
Classe 

N.° % N.°  

O - 	5 2 5,88 2 5,88 
6-10 9 26,47 11 32,35 

11 	- 	15 11 32,36 22 64,71 
16 - 20 8 23,53 30 88,24 
21 - 25 4 11,76 34 100,00 

E 34 100,00 - - 

QUADRO VII 

(TABELA IV) 

Intervalos Freqüências 

de Simples Acumuladas 
Classe 

N.° N.°  

0— 	5 1 3,13 1 3,13 
6 - 10 9 28,13 10 31,26 

11 	15 11 34,37 21 65,63 
16 - 20 7 21,87 28 87,50 
21 - 25 4 12,50 32 100,00 

32 1010,00 - - 

6.4 - MODAS 

fi 
M = X + i ----, em que 1 

o 

M —Moda; 
o 

X - limite inferior da classe modal ou seia, da classe de maior 
freqüência;  

- intervalo de classe; 
fi - diferença entre a freqüência da classe modal e a classe 

imediatamente precedente;  
f2  - diferença entre a freqüência da classe modal e a classe 

imediatamente seguinte. 
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- TABELA 1 

4 
M = 21 ± 

M = 22,54 
o 

- TABELA III 

2 
M= 11 + 5 ------ 

2 + 3 

M = 13,00 
o 

- TABELA IV 

2 
M = 11 + 5 

2 + 4  

M = 12,67 
o 

Pelos resultados observamos que as modas confirmam as mé-
dias achadas, prindpalmente quanto à tabela 1, ondé a média e a 
moda situam-se em forno de 22 meses. 

6.5 - CONCLUSÕES 

Que podemos, então, inferir do exame dos quadros V, VI e VII? 
Pelo quadro V observamos que 74,44% da amostra situam-se no 

intervalo de classe até 25 meses, 90% situam-se até 30 meses Pelos 
quadros VI e VII observamos que 100% situam-se até 25 meses. 

Desta forma, •as fórmulas podem ser aplicadas, com razoável se-
gurança, até cerca de 2 anos ou 25 meses. Acima disto devem comë-
çar a ocorrer distorções, que veremos nos exemplos (6.6). 

£ de se notar que os valores das transações de um certo modo 
explicitam os prazos. Por inspeção•àstabelas parece sepoder dizer, 
com aproximação satisfatória que, para valores baixos, os prazos são 
mais diatados e vice-versa. Então, se estamos em face de uma oferta 
ou transação de valor V1, o prazo será ti; para outra de valor V2, o 
prazo será t2  e assim por diante. Há assim quase que uma correspon-
ciência 'biunivoca entre prazo e valor, que evita a explicitação de, por 
exemplo, V1  como t2  e vice-versa. 

Isto é óbvio porque para valores pequenos de ofertas ou de 
transações, estar-se-á situado nas camadas de baixo poder aquisitivo 
onde os prazos de pagamento têm, .forçosamente, que ser dilatados. 
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ínversamente, para transações de alto valor os prazos de pagamento 
são, em geral, curtos. 

Por outro lado, é importante observar que, por nossas expressões, 
a forma de pagamento não tem influência no resultado desde que o 
total do preço à vista e o total do preço a prazo permaneçam inalte-
rados. 

Isto, evidentemente, utilizando-se as fórmulas usuais de mate-
mática financeira, nem sempre acontece. Entretanto, é sabido que 
existem n alternativas de formas de pagamento que propiciam os 
mesmos totais à vista e a prazo; ou seja, embora alterando as formas 
de pagamento, é possível sempre partir-se de pontos iguais (ou até 
diversos) e chegar-se ao mesmo resultado. A questão é achar •a com-
binação adequada de condições de pagamento. 

6.6 - EXEMPLOS 

6.6.1 - Seja o anúcio n° 35 da tabela 1. 

Calcular a taxas de redução; pela fórmula adequada de ma-
temática financeira, para prazos de 12, 24, 36, 48 e 60 meses. 

Determinar, para as taxas de redução de 12,433%, 13,319% 
e 14,267%, aceitáveis ao nível de confiabilidade de 95% para yma 
oferta de Cr$ 55.000,00 a prazo, quais são os prazos correspondentes 
de pagamento. 

- Solução 

a) Taxas de redução 
- 12 meses 

P = 22.000 X 0,0102270 = 2.250,00 

A parte a prazo será, então: 	 - 

V = 2.250 >( 12 = 27.000,00 

O total da oferta (parte a prazo + parte à vista) é de: 

V 01 = 28.000 + 27.000 = 55.000,00 

E a taxa de redução será: 

55.000 - 50.000 
T = ----.--------- x 100 = 9,OÇi% (como consta na 

R 	 55.000 
tabela 1). 
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- 24 meses 

P = 22.000 >< 0,060972 = 1.341,00 

V= 1.341 )< 24 = 32.184,00 

V= 28.000 + 32.184 = 60.184,00 

• 

T - - 	 X 100 = 16,92% 
60.184 

- 36 meses 

P = 22.000 X 0.047877 = 1.053,00 

V p  = 1.053 )< 36 = 37.908,00 

V 	28.000 + 37.908 = 65.908,00 

ó908-5a000 
T = 

	

	 X100 = 24,14% 
65.908 

- 48 meses 

P = 22.000 X  0,041797 = 920,00 

V p  = 920 )< 48 = 44.160,00 

V= 28.000 + 44.160 = 72.160,00 

72.16-00 
T = 

	

	 X100 =± 30,71% 
72.160 

- 60 meses 

P = 22.000 X  0,038486 = 847,00 

V p  = 847 >< 60 = 50.802,00 

V= 28.000 + 50.802 = 78.802,00 

781802-50000 X
ioo 36,55% 

T R = 	78.802 
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CONCLUSÕES 

QUADRO VIII 

Prazo 	 Taxa de Reduo 
(meses) 	 (%) 

12 9,09 

24 16,92 

36 24,14 

48 30,71 

60 36,55 

Observamos, p&o quadro VIII, que à medida que aumenta o pra-
zo, aumenta a taxa de redução. Destarte, para prazos acima daque!es 
para os quais as fórmulas foram inferidas, não é possível a sua apli-
cação sob pena de distorção dos resultados. 

Prazos 	 -. 	- 

- Taxa de 12,433% 

Na seção (a) precedente encontramos para 12 meses a taxa de 
redução de 9,09%; para 24 meses, a taxa de redução é de 16,92%. 
Interpolando-se tem-se: 

(24 - 12) X  (12,433 - 9,09) 
At = - 	 ----------= 5,12 

• 	 (16,92 - 9,09) 

+ At = 12 + 5,12 = 17,12 meses 

( 	17 'meses) 

Donde: 

P = 22.000 X  0,077818 = 1.712,00 

V 1.712 >< 17 = 29.103,00 

V= 28.000 + 29.103 = 57.103,00 

57.1.03 - 50.000. 
T = ------------X 100 = 12,44% 

R 	57.103 

- Taxa de 13,319% 

Seguindo a mesma sistemática que adotamos para a taxa de 
12,43.3%, temos: 
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At = 
	(24 - 12) X (13,319 	9,09) 

(16,92  

1 + 6t = 12 + 6,48 = 18,48 meses 

( 	18,5 meses) 

= 6,48 

Do nd e 

P = 22.000 >< 0,073091 = 1.608,00 

V P  = 1.608 >< 18,5 = 29.748,00 

V= 28.000 + 29.748 = 57.748,00 

57.748 - 50.000 
T 	= 	— — — — — — — — — X 100 = 13,42% 

R 	 57.748 

Taxa de 14,267% 

Seguindo a mesma sistemática que adotamos para a taxa de 

12,433%, temos; 

=— 	
9,09) 	

= 793 

+ At = 12 + 7,93 = 19,93 meses 

( 	20 meses) 

Donde 

P = 22.000 >< 0,069091 = 1.520,00 

V = 1.520 >( 20 = 30.400,00 

V= 28.000 + 30.400 = 58.400,00 

58.4 99 
T 	 X 100 = 14,38% = 	

58.400 

6.6.2 - Seja o anúncio n.°  1 da tabela 

Calcular as taxas de redução para 10 ffleses e 24 meses, 
pela fórmula àdequada de matemática financeira. 

Determinar, para as taxas de 20,956%, 23,534% e 26,429%, 
aceitáveis ao nível de confiabilidade de 95% para uma oferta de 
Cr$ 3.000,00 a prazo, qUais são os prazos correspondentes de paga-
me n to. 
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- Sotuçio 

a) Taxas dereduçio 

- 10 meses 

P = 1.500 X  0,133333 = 200,00 

V = 200 >( 10 	2.000,00 

V= 1.000 + 2.000 = 3.000,00 

3.000 - 2.500 
T = 	 X 100 = 16,67% 

R 	3.000 

- 24 meses 

P = 1.500 X 0,076759 = 115,00 

V =115 y24 = 2.760,00 

V= 1.000 + 2.760 = 3.760,00 

T = 3.760 —  1L99_ >( 100 = 33,51% 
3.760 

b) Prazos 

- Taxa de 20,956% 

(24 - 10) X (20,956 - 1647) - 
A -t - 
	(33,51 - 1667) 

= 3,56 meses ( 	3,5 meses). 

+ A = 10 + 3,5 = 13,5 meses, 

P = 1.500 >< 0,107532 = 161,00 

V ip = 161 >< 13,5 = 2.174,00 

V= 1.000 + 2.714 = 3.714,00 

T = 3.714 - 2.500 	
>< 100 = 21,23% 

R 	3.714 
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- Taxa de 23,534% 

(24 - 10) >< (23,534 - 16,67) 
At =  -- — — — - 	= 

(33,51 - 16,67) 

= 5,71 meses ('' 5,5 meses) 

+ At = 10+ 5,5 = 15,5 meses 

P = 1.500 X 0,096252 = 144,00 

V P  = 144 >< 16 = 2.304,00 

V= 1.000 + 2.304 = 3.304,00 

3.304 - 2.500 
T = ---3--------X 100 = 24,33% 

.304 

- Taxa de 26,429% 

At = J2±L2± 	 = 	8,11 
(33,51 - 16,67) 

± At = 10 + 8 = 18 meses 

P = 1.500 >< 0;089602 = 134,00 

V= 134 >< 18 = 2.412,00 

V= 1.000 + 2.412 = 3.412,00 

3.412 - 2.500 
T 	------------ x 100 = 26,73% 

R 	3.412 

6.6.3 - Seja o anúncio ri.0  99 da tabela 1 

Caku!ar as taxas de redução para 20 meses e 36 meses,  pela 
fórmula adequada de matemática fianceira. 

Determinar, •para as taxas de 7,344%, 8,096% e 8,925%, 
aceitáveis ao nível de confiabilidade de 95% para uma oferta de Cr$ 
700.000,00 a prazo, quais são os prazos correspondentes de paga-
mento. 

- Solução 

a) Taxas de reduço 
- 20 meses 

P = 300.000 X  0,058360 = 17.508,00 
( 	17.5.00,00) 
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V = 17.500 )< 20 = 350.000,00 

V= 350.000 + 350.0(>0 = 700.000,00 

700.000 - 650.000 
T 	= — — — — — — — — — — - - - >< 100 = 7,14% 

R 	 700000 

- 36 meses 

P = 300.000 >< 0,036273 = 10.882,00 

V = 10.882 >< 36 = 391.752,00 

V 	391.752 + 350.000 = 741.752,00 

741.752 - 650.000 
T = ------------ x 100 = 12,37% 

R 	741.752 

b) Prazos 

- Taxas de 7,344% 

At - (36 - 20) >< (7,344 - 7,14) - 

- 	(12,37 - 7,14) 	- 

= 0,62 meses (c=  0,5 meses) 

+ At 20 + 0,5 = 20,5 meses 

P = 300.000 >< 0,057141 = 17.142,00 

V = 17.142 >< 20,5 = 351.411,00 

V 	350.000 + 351.411 = 701.411,00 

701.411 - 650.000 
T = -------____ X 100 = 7,33% R 	701.411 

- Taxa de 8,096% 

At - (36 - 20) >< (8,096 - 7,14) 	- 

	

(12,37 - 7,14) 	 - 

= 2,92 'meses (c 3 'meses) 

+ At = 20 + 3 = 23 meses 

= 300.000 )< 0,051846 = 15.554,00 
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V = 15.554 X  23 = 357.742,00 

V = 350.000 •+ 357.742 = 707.742,00 

707.742 — 650.000 
T 	= - - 	- -  x 100 = 8,16% 

R 	 707.742 

— Taxa de 8,925% 

At — (36 - 20) X (8,925 - 7,14) 

— 	 (12,37-7,14) 

= 5,46 meses (= 5,5 meses) 

+ At = 20 + 55 = 25,5 meses 

P = 300.000 X  0,047599 = 14.280,00 

V = 14.280 X  25,5 = 364.140,00 

V= 350.000 + 364.140 = 714.140,00 

714.140 	
= 8,98% T 	

714.140 

6.6.4 - CONCLUSÕES 

QUADRO IX 

Limite Inferior 	Prazo Médio 	Limite Superior 
Problema (meses) 	(meses) 	(meses) 

6.6.1 	 17 	 18,5 	 20 
6.6.2 	 13,5 	 15,5 	 18 
66.3 	 20,5 	 23 	 25,5 

Pelo, quadro IX podemos observar que o limite superior de apli-
cação de nossas f&mülas é em geral de 25 meses com 95% de con-
fiabitidade, como prevíramos em 6.5. É verdade que prazos maiores 
poderiam ser achados (caso do anúncio n.° 42, tabela 1), porém em 
média estaremos cingidos ao limite superior de 25 meses. 

7. NOTA FINAL 

Como nota final queremos observer que o nosso método é ape-
nas um s!hortcut, que procura simplificar o processo de cicuIo do 
valor à vista quando se conhece o valor a prazo de um imóvel. Como 
tal é que deve ser exàminãdo e usado. 
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TABELA 1 

Anún- 
cio 

1 Tipo 
do 

1lmóvoI 

PREÇÕA PRAZO 
1 
1 1 Preçoàvista 

CVS 

1 '°t , 	o 

1 

eS 

1 

1 	

Total 

- 
1 	Entrada 

Prestaç&es 

Cr$ 

1 R 3.000,00 1.000,00 10 200,00 2.500,00 16,67 5,60 

2 T 3.500,00 500,00 30 100,00 2.000,00 42,86 5,22 

3 1 4.000,00 1.000,00 30 100,00 2.900,00 27,50 3,24 

4 1 10,000,00 4000,00 24 250,00 8.000,00 20,00 3,54 

5 1 12.000,00 6.000,00 12 500,00 10.000,00 16,67 6,87 

6 T 13.000,00 - - - 11.000,00 15,38 - 
7 1 15.000,00 5.000,00 20 500,00 12.000,00 20,00 3,67 

8 A 8,000,00 9.000,00 - - 15.000,00 16,67 

9 7 19,000,00 9,000,00 - -- 15.000,00 21,05 - 
to T 19.000,00 9.000,00 20 500,00 15.000,00 21,05 5,45 

11 1 20.000,00 10.0001 00 20 500,00 16,000,00 20,00 5,45 

12 T 20.000,00 10.000,00 20 500,00 17,000,00 15,00 3,67 

13 7 20.000,00 .7.000,00 26 500,00 15.000,00 .25,00 3,99 

14 7 20.000,00 10,000,00 15 666,67 18.000,00 10,00 2,93 

IS 'R 20,000,00 8.000,00 24 500,00 16.000,00 20,00 3,53 

16 R 25.000,00 8,500,00 33 500,00 20,000,00 20,00 2,28 

17 'R 25,000,00 12,000,00 33 393,94 20.000,00 20,00 3,16 

16 R 25.000,00 7.500,00 30 583,33 20,000,00 20,00 2,32 

19 1 25,000,00 12,500,00 15 833,33 22.000,00 12,00 3,64 

ZD '1' 26.000,00 15,000,00 11 1.000,00 23.400,00 10,00 4,79 

21 1 28,000,00 15.000,00 20 650,00 26.000,00 7,14 3,79 

22 7 30.000,00 - - - 25.000,00 16,67 - 
23 R 30,000,00 18.000,00 24 500,00 . 	25.000,00 16,67 4,85 

24 JR ' 	35.000,00 12.000,00 38 605,26 30.000,00 14,29 1,32 

25 7 35.000,00 17,500,00 12 1,45833 30,000,00 14,29 5,60 

26 A 36,000,00 20.000,00 20 800,00 32.000,00 11,11 2,91 

27 R 38.000,00 15.000,00 46 500,00 34;000,00 10,53 0,84 

28 IR 40.000,00 20,000,00 25 800,00 35,000,00 12,50 2,35 

29 R 42,000,00 21.000,00 21 1.000,00 35.000,00 16,67 4,02 

30 R 45.000,00 20.000,00 25 1.000,00 40,000,00 11.11 1,80 

01 R 45.000,00 20,000,00 25 1,000,00 40.000,00 11,11 1,80 

32 R 45.000,00 1.6.000,00 36 750,00 41.000,00 8,89 0,89 

T 45.000,00 20.030,00 25 1.000,00 37.000,00 17,78 3,22 

34 R 48.000,00 20.000,00 28 1.000,00 45.000,00 6.25 4,94 

.35 A 55.000,00 22,000,00 12 2.250,00 50.000,00 9,09 3,30 

36 R 55.000,00 22.000,00 25 1.320,03 50.000,00 9,09 1,31 

37 A 55,000,00 30.000,00 12 2.083,33 50.000,00 9,09 3,61 

38 R 57.500,00 20.000,00 25 1.500,00 .50.003,00 13,04 1,80 

39 P. 60.000,00 20.000.00 27 1.481,48 50.000,00 16,67 Z18 
40 B 60.000,00 25,030,00 26 1.346,15 50.000,33 16,67 2,67 

41 R 60.000,00 30.000,00 30 1.000,00 50.000.00 16,67 284 

42 R 60.000,00 39,000,0C 60 500,00 45.000,00 25,00 2,63 

43 R 60.000,00 30,000,00 2.5 1.200,00 50,000,00 16,67. 3,40 
44 T 63.000,00 30.000,00 12 2,750,00 55.000,00 12,70 4,55 

45 R 65.000,00 - - .- 55.000,00 15,38 - 
46 R 65.000,00 30.000,00 35 1,000100 55.000,00 15,38 2,00 

47 T 70.000,00 30,000,00 32 1.250,00 55.00)00 21,43 3,14 

48 R 75.000.00 37.000,00 24 1,541,67 65,000,00 13,33 2,36 

49 R 75.000,00 35.000,00 24 1.666,67 65.000,00 13,33 2,44 

50 7 77.000,00 38.500,00 12 3.208,33 67.000,00 12,99 4,96 

51 T 79,000,00 37.000,00 21 2.000,00 68.500,03 13,29 2,78 

52 7 80.000,00 40.000,00 IR 2222.22 70.000 nIn  12,50 2,22 
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1 
Anóni 

PREÇOAPRAZO 
1 

1 1 
Ti po 1; 

cio Ido 
Preçoàvista 

14.°  Total 1 	Entrada  Prestações 1 Cr$ 
1 1lmóvel 

Cr Cr$ 

k°I Cr$ I-I 
53 A 80.000,00 40.000,00 - - 75.000.00 6,25 
54 P 80.000,00 40.000,00 24 1.666,67 70.000,03 12,50 2,44 
55 P 80.030,00 32.000,00' 24 2.000,00 70.030,00 12,50 1,96 
56 R 00.000,00 40.000,00 20 2.000,03 70.000,00 12,50 2,91 
57 T 85.000,00 35.000,00 25 2.000,00 75.000,00 11,76 1,80 
58 A 93000,00 40.000,00 25 2.000,00 80.000,00 11,11 1,80 
59 R 95.000,00 45.000,00 25 2.000,00 87.000100 8,42 1,39 
60 T 95.000,00 47.000,00 15 3.200,00 85.000,00 10,53 3,07 
61 100.000,00 55.000,00 18 2.500,00 86.000,00 14,00 4,26 
62 110.000,00 40.000,00 32 2.187,50 95.003,00 13,64 2,93 
63 110.003,00 60.000.00 18 2.777,78 95.000,00 13,64 4,06 
64 115.000,00 - - 100.000,00 13;04 - 
65 A 1 20.000,00 60.000,0. 12 5.000,00 110.000,00 8,33 2,92 
66 T 120.000,00 60.003,03 12 5.000,00 110,000,00 8,33 2,92 
67 120.000,00 60.000,00 30 2.000,03 100.000,00 76,67 2,84 
68 T 120.000,00 60.000,30 12 5.000,00 100.000,03 76,67 6,87 
69 A 120.000,00 60.000.00 20 3.00000 105.000,00 12,50 2,91 
70 123.030,00 40.000,00 25 3.320,00 115.000,00 6,50 0,80 
71 T 125.000,00 65.000,00 12 5.000,00 105.000,00 16,00 6,87 
72 T 130.000,00 65.000100 13 5.000,01 120.000,00 7,69 2,48 
73 R 140.000,00 70.000,00 1.- 5.000,00 130.000,00 7,14 - 
74 R 140.000,00 80.000,00 12 .4.000,00 130,000,00 7,14 2,92 
75 R 140.000,00 80.000,00 15 3.000,00 120.000,00 14,29 .2,37 
76 R 140.000,00 59.000,00 27 12,500,00 105.000,00 .25,00 .4,57 
77 T 150,000,00 75.000,00 6 5.000,00 140.000,00 6,67 4,25 
78 T 150.000,00 75.000,00 1,5 12.500,00 138.000,00 8,00 2,26 
79 7 150.000,00 75,000,00 6 2,000,00 140.003,00 6,67 4,25 
80 T 150.000,00 90.000,00 30 7.083,33 ' 	130,000,00 13,33 2,84 
81 T 1.70.000,00 85.000,00 .12 4,300,00 160.000,00 5,88 1,98 
82 R 172.000,00 86,000,00 :20 4.300,00 162.000,00 5,81 1,21 
83 T 180,000,00 90,000,03 30 3.000,00 150,000,00 16,67 2,84 
84 R 180.000,00 80.000,03 20 5.000,00 160.000,00 11,11 2,23 
85 7 200.000,00 80.000,00 2.4 5.000,00 160,000,00 20,00 3,53 
86 7 200.000,00 100.000,00 20 5,000,00 170.000,00 15,00 3,67 
87 .R 230.000,00 115.000,00 12 9.583,33 210.000,00 8,70 3,67 

8 R 240.000,00 96.000,00 20 7,200,00 225.000,00 6,25 1,07 
89 R 250.000,00 150,000,00 05 4,030,00 230.000,00 8,00 1,80 
90 T 260.000,00 130,000,03 30 4.333,33 195.000,00 25,00 .5,22 
91. R 280.000,00 100.000,00 '30 6.000,00 240,000,03 14,29 1,70 
92 R 280,000,00 - - 250.000,00 10,71 - 
93 P 280.000,00 140.000,00 15 9,333,33 250.000,00 10,71 3,18 
94 T 300.000,00 120.000,00 18 10,000,00 270.000,00 10,00 1,99 
95 A 300.000,00 150,000,00 12 12,500,00 260.000,00 13,33 5,13 
96 7 540.000,00 .300.000,00 20 12.000,00 500.000,00 7,41 1,80 
97 7 600.000,00 250.000,00 .20 15.000,00 540.000,00 10,00 2,23 
98 T 600.000,00 350.000,00 25 14.000,00 530.000,00 11,67 1,80 
99 P 700.000,00 300,000,00 20 17,500,00 650.000,00 7,14 1,52 

MÈDIAS 	112.686,80 	54.936,17 22,04 	3.311,07 	100.548,49 13,79 3,13 

cOL7 
* TAXA DE  REDUÇÃO = (1 - ------) X 100 

COL. 3 

ICOL 7 
>< 1100 = 10,77 

IC - P ** 	
FVA (i%, ri) = --- donde se calcula i = taxa de desconto. 



TABELA II 

Anún-1 1 Taxade 1 Taxade 1 
CID 

X 
1 	x1O) 

Duração 1 	d, d' ITaxadel d2 2 

1 1 

01 3,0 16.67 288 8,29 5,60 2,47 6,10 
02 3,5 42.8:5 29,07 845,06 5,22 2,09 4,37 
03 4,3 27,50 13,71 167,95 3,24 '0,11 0,01 
04 10,0 20,00 6,21 .54,56 3,54 0,41 0,17 
05 12,0 16,67 2,88 8,29 6,87 3,74 13,99 
'Ot 13,0 15,38 1,59 2,53 -- - - 
07 15,0 2.0,00 6,21 38,56 3,67 0,54 0,29 
08 18,0 16,67 2,88 8,29 - - - 
.09 1910 21,05 7,26 32,71 - - - 
10 19,0 21,05 7,26 52,71 5,45 2.32 5,38 
11 20,0 20,00 6,21 38,56 5,45 2,32 5,38 
12 20,0 15,00 1,21 1,46 3,67 0,54 0,29 
13 20,0 25,00 11,21 125,66 3,99 0,86 0.74 
14 20,0 10,00 - 3,79 14,36 2,93 - 0,20 0,04 
15 20,0 20,03 6,21 38,56 3,53 0,40 0,16 
16 25,0 20,00 6,21 38,56 2,28 - 0,85. 0,72 
17 25,0 20,00 6,21 38,56 3,16 0,03 0,00 
18 25,0 20,00 6,21 38,56 2,32 - 0,81 0.66 
19 25,0 12,00 - 1.79 ' 3,20 3,64 0,51 0,26 
20 26.0 10,00 - 3,79 14,36 4,79 1.66 2,76 
21 28,0 7,14 - 6,65 44,22 3,79 0,66 0,44 
22 300 16,67 2,88 8,29 - - - 
23 30,0 16,67 2,88 8,29 4,85 1,72 2,96 
24 35.0 14,29 0,50 0,25 1,32 - 1,81 3,28 
25 35,0 14,29 0,50 0,25 5,60 2.47 6,10 
26 36,0 11,11 - 2,68 7,18 2,91 -. 0,22 0,05 
27 38,0 10,53 - 3,26 10,63 0,84 - 2,29 5,24 
28 40,0 12,50 - 1,29 1,66 2,35 - 0,78 0,61 
29 42,0 16,67 2,88 8,29 4,02 0,89 0,79 
30 .15,0 11,11 2,68 7,18 1,80 - 1,33 1,77 
31 45,0 11,11 - 2,68 7,18 1,80 - 	1,33 1,77 
32 45,0 8,89 - 4,90 ' 24,01 0,89 - 2,24 5,02 
33 45,0 17,78 3,99 15,92 3,22 0,09 0,01 
34 48,0 625 - 7,54 56.85 4,94 1,01 3,28 
35 ' 55,0 9,09 - 4,7") 22,09 3,30 0,17 0,03 
.36 55,0 9,09 - 4,70 22,09 1,31 -, 	1,82 3,31 
37 550 9,09 - 4,70 22,09 3,61 0,48 0,23 
38 57,5 13,04 - 0,75 0,56 1,80 - 1,33 1,77 
39 60,0 16,67 2,88 8,29 2,18 - 0,95 0,90 
40 60,0 16.67 2,88 8,29 	, 2,67 - 0,46 0,21 
41 60,0 16,67 2,88 8,29 2,84 - 0,29 0,08 
42 60,0 25,00 11,21 125,66 2,63 - 0,50 0,25 
43 60;0 16,67 ' 	2,88 8,29 3,40 0,27 '0,07 
44 . 	63,0 12,7') - 1,09 1,19 4,55 1;42 2,02 
'45 65,0 15,38 1,59 2,53 - 
46 65.0 15,38 1,59 2,53 2,00 1,13 1,28 
47 70,0 21,43 7,64 58,37 3,14 ' 	0,01 0,00 
48 75,0 13,33 - 0,46 0,21 2,36 - 0,77 0,59 
49 75,0 13,33 - 0,46 0,21 2,44 - 0,69 0,48 
50 77,0 1 2;99 - 0,80 0,64 4.96 1,83 3,35 
51 7,0 13,29 - 0,50 0,25 2,78 - 0,35 0,12 
'52 80,0 12,50 1,29 1,66 3,22 0,09 0,01 

349. 



Anún-j Taxade 1 1 1 	Taxa de 1 

CO 1 	frio'') 
Duração 1 	d, j 	d, 2 Desconto d 

N.  

1 
I4.MJI 

.53 8,0  6,25 - 7,54 5685 - 
54 80,0 12,50 - 1,29 1,66 2,44 - 0,69 0,48 

55 80,0 12,50 - 1,29 1,66 1,96 - 	1,17 1,37 

36 80,0 12,50 - 1,29 1,66 2,91 - 0,22 0,05 

57 85,0 11,76 - 2,03 4,12 1,80 1,33 1,77 

158 90,0 11,11 - 2,68 7,18 1,80 - 	1,33 1,77 
59 95,0 8,42 - 5,37 28,84 139 - 1,74 3,03 

60 95,0 10,53 - 3,26 10,63 3,07 0,06 0,00 

61 100,0 14,00 0,21 0,04 4,26 1,13 1,28 

62 110,0 13,64 - 0,15 0,02 2,93 - 0,20 0,04 

63 110,0 13,64 - 0,15 0,02 4,06 0,93 0,86 

64 115,0 13.04 0,75 0,56 - - - 
65 120,0 8,33 - 5,46 29,81 2,92 0,21 0,04 

66 120,0 8,33 -.- 5,46 29,81 2,92 - 0,21 0,04 

67 120,0 16,67 - 2,88 8,29 2,84 - 0,29 	, 0,08 

68 120,0 16,67 - 2,88 8,29 6,87 3,71 13,99 

69 120,0 12,50 - 1,29 1,66 2,91 - 0,22 0,05 

70 123,0 0,50 - 7,29 53,14 0,80 - 2,33. 5,43 

71 125,0 16,00 2,21 4,88 6,87 3,74 13,99 

'72 130,0 7,69 - 6,10 37,71 2,48 0,65 0,42 

73 140,0 7,14 - 6,65 44,22 - - - 
140.0 7,14 - 6,55 44,22 2,92 - 0,21 0,04 

75 140,0 14,29 0,50 0,25 2,37 - 0,76 0,58 

76 140,0 25,00 11,21 125,66 4,57 1,44 2,07 

150,0 6,67 - 7,12 50,69 4,25 1,12 1,25 

78 150.0 8,00 - 5,79 33,52 2,26 - 0,87 0,76 

79 150,0 6,67 - 7,12 50,69 4,25 1,12 1,25 

80 150,0 13,33 - 0,46 0,21 2,81 - 0,29 0,08 

81 170.0 5,88 - 7,91 62,57 1,98 - 	1,15 1,32 

82 172,0 5,81 - 7,98 63,69 1,21 - 1,92 3,69 

83 180,0 16,67 2,88 8,29 2,84 - 0,29 0,08 

€4 180,0 11,11 - 2,68 7,18 2,23 - 0,90 0,81 

$5 200,00 20,00 6,21 38,56 3,53 - 0,40 0,16 

86 200,00 15,00 1,21 1,46 3,67 0,54 0,29 

87 230,0 8,70 - 5,09 25,91 3,07 0,06 0,00 

88 240,0 6,25 - 7,54 56,8.5 1,07 - 2,06 4,24 

89 250,0 8,00 - 5,79 33,52 1,80 - 1,33 1,77 

'90 260,0 25,00 11,21 1 25,6:, 5,22 2,09 4,37 

91 280,0 14,29 0,5') 0,25 1,70 - 1,43 2,04 

92 280,0 10,71 3,08 9,49 . 	- - - 
93 230,0 10,71 - 3,03 9,49 3,18 0,05 0,00 

94 300.0 10,00 - 3 " 14,36 1,99 - 1,14 1,30 

95 300,0 13,33 - 0,4,5 0,71 5,13 2,00 4,00 

96 5400 7,41 - 6,38 . 	40,70 1,80 - 1,33 1,77 

97 600.0 10,00 - 3,79 14,36 	' 2,23 - 0,90 0,81 

98 600,Ô 11,67 - 2,12 4,49 1,80 - 1,33 1,77 

99 703,0 7,14 - 6,65 44,22 1,52 - 1,61 2,59 

SOMATÔRIOS) 3.285,28 - 169,07 
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TABELA III 

Anón-I 
PREÇOAPRAZO 	

1 1 Tipo 1 1'Preçoàvista o _______ - 
___________________ 

cio 1 	do 
Total  

1 
1 	

Prestações 

' 
ao 

N.o Imóvel ________TEnt,ad.
r$ Cr$ -1 Cr$ 

01 T 32.000,00 16,000,00 14 10.1.000,00 27.000,00 15,62 5,44 

02 T 35.00000 20.000,00 15 4x1 .500;00 30.000,00 14,29 5;56 

03 T 40.000,00 - - 1.000,00 25.000,00 37,50 - 
04 1' 45.000,00 20.000,00 13 - 40.000,00 11,11 3,3 

05 T 48.60.0,00 15.000,00 24 1x1.000,00 35.000,00 27,99 4,65 

06 R 50.000,00 35.000,00 15 12x2.000,00 45.000,00 10,00 5,56 

07 R 50.000,00 30.000,00 20 1.400,00 45.000,00 10,00 2;91 

08 T 50.000,00 20.000,00 15 1.000,00 30.000,00 40,00 

09 R 60.000.00 40.000,00 20 1.000,00 50.000.00 16,67 7,75 

10 T 	' ôs.000,ob - -. 1.000,00 50.000,00 23,08 

'II R 80.000,00 - -. 1.000,00 70.000,00 12,50 - 
12 1' 84.000,00 40.080,00 18 - 80.000,00 4,76 1,03 

13 T 85.000,00 - 65.000,00 23,53 - 
1,4 T 90.000,00 45.000,00 12 2.440,00 75.000,00 16,67 6,8 

15 7 90.000,00 45.000,00 10 - 80.000,00 11,12 4,85 

16 T 100.000,00 50.000,00 5 3.750,00 90.000,00 10,00 7,93 

17 T 100.000,00 - ' 4.500,00 35.000,00 15,00 - 
18 'R 110.000,00 . 	55.000,00 A 10.000,00 95.000,00 13,64 14,08 

19 .7 110.000,00 - - 13.750,00 85.000.00 22,7 - 
20 fi 120.000,00 ' 70.000,00 lo 5.000,00 li 0.000,00 8,33 4,28 

21 R 120,000,00 60.000,00 12 5.000,00 100.000,00 16,67 6,87 

22 iR 120.000,00 100.000,00 10 2.030,00 90.000,00 - 
.23 IR 120.000,00 60.000,00 - - 90.000,00 25,90 - 
.24 'R 140.000,00 , 70.003,00 6 11.644,00 130.000,00 7,14 4,53 

25 A 140,000,00 70.000,00 	. 20 3.500.00 120.000,03 14,29 3,44 

26 R 150.000,00 80.000,00 14 5.000;00 130.000,00 13,33 4,84 
27 R 150.000,00 80.000,00 23 3.000,00 130.000,00 13,33 2.87 

28 R 150.000,00 75.000,00 24 3.125,00 120.000,00 20,00 4,57 
29 R 160.000,00 95.800,00 6 10.700,00 140.000,00 12,00 11,83 
30 R 180.000,00 - 16 - 150.000,00 16,67 - 
31 R 200.000,00 100.000,00 - - 160.000,00 20,00 - 
32 R 220.000,00 90.000,00 25 5.200,00 190.000,00 13,64 2,13 
33 R 220.000,00 100.000,00 18 6.667,00 200.00000 9,10 1,99 
34 R 220.000.00 - ._ -  - 200.00000 9,10 - 
35 R 250.000,00 130.00000 20 6,000,00 220.000,00 12,00 2,91 
36 R 250.000,00 - - - 200.000,00 20,00 - 
37 R 280.000,00 - - - 250.000,00 10,71 - 
38 R 290.000,00 170.000,00 ' ' 	12.000,00 270.000,00 6,90 3,46 
39 R 325.000,00 200.000,00 10 12.500,00 300.000,00 7,69 4,28 
40 T 350.000,00 - - - 300.000,00 14,29 - 
41 7 360.000,00 .180.000,00 -. - 300.000,00 16,67 
42 7 400.000,00 100.000,00 - - 350.000,03 12,50 - 
43 7 430.000,00 220.000,00 lO 21.000,00 400.000,00 6,98 2,91 
44 7 450.000,00 - - - 430.000,00 4,45 - 
.45 7 470.000,00 - _. .- 450.000,00 4,26 
46 T 600.000,00 300.000,00 18 16,667,00 550.000,00 8,34 1,99 
47 A 650.000,00 325.000,00 12 27.083,00 600.000,00 7,70 2,67 
48 A 850.000,00 400.000,00 12 37.500,00 700.000,00 17,65 6,87 
19 A . 	900.000,00 500.000'00 12 .33.333,00 850.000,00 5,56 2,12 
50 A 1.300.000,00 650.000,00 10 65.000,00 1.200.000,00 7,69 3,16' 

.MÈDIAS 	237.792,03 125,861,62 14,20 10.176,51 209.640,00 14,47 4,79 
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TABELA IV 

Anón-I 

N..a 

Tipo 

1 	do 

PREÇO A PRAZO 
 

cr$ 

l 
c ''I 

10 

Total 

Ipreço à vista
cio  

- 
i 	Entrada 1 	Prestaçóis 

1ImóveI1 
CrS CrS 

IN.° 	Cr$ 1 

01 T - 32.000,00 16.000,00 14 1 Oxi .000,00 27.000,0) 15,62 5,44 
4x1 .500,00 

02 T 35.000,00 20.000,00 15 1.000,00 30.000100 14,29 5,56 
04 T 45.000,00 20.000,00 13 lxi .000,00 40.000,00 11,11 3,35 

1 2x2.000,00 
05 '1' 48.600,00 15.000,00 24 1.400,00 35.000,00 27,99 4,65 
06 R 50.000,00 35.000,00 15 1.000,00 45.000.00 10,00 5,56 
07 R 50.000,00 30.000,00 20 1.000,00 45.000,00 10,00 2,93 

8 T 50.000,00 20.000,00 15 1,000,00 30.000,00 40,00 5,55 
09 R 60.000,00 40.000,00 20 1.000,00 50.000,00 16,67 7,75 
12 T 84.000,00 40.080,00 18 2.440,03 80.000,00 4,76 1,03 
14 .T 90.000,00 45.000,00 12 3.750,00 75.000,00 16,67 6,83 
15 R 90.000,00 45.000,00 10 4.500,00 80.000,09 11,12 4,85 

R 110.000,00 55.000,00 4 13.750,00 95.000,00 13,64 7,93 
.18 R 120.000,00 70.000,03 10 500000 110.000,00 8,33 14,00 
20 'R 120.000,00 60.000,00 12 5.000,00 100.000,03 16,67 4,20 
21 IR 120.000,00 100.000,00 10 2.000,00 90.000,00 25,00 6,85 
24 IR 1.40.000,00 70.000,00 6 11.644,00 130.000,00 7,14 4,51 
25 A 140.000,00 70.000,00 20 3.500,00 120.000,00 14,29 3,41 
26 R 150.000.00 80.000,00 14 5.000,00 130.000,00 13,33 4,80 
27 ,R 150.000.00 75.000,00 iM 3.125,00 120.000,00 20,00 2,87 
28 R 150.000,00 80.000,00 23 3.000,00 130.000,09 13,34 4,57 
29 7 160.000,00 95.800,03 6 10.700,00 140.000,00 12,50 11,81 

2 R 220.000,00 90.00-1,00 25 5.200,00 190.000,00 13,64  2,1 
33 R. 220.000,00 100.000,00 18 6.667,00 200.000,00 9,10 1,9 

5 R 250.000,00 130.000,00 20 6.000,00 220.000,00 12,00 2,9 
38 A 290.000,00 170.000,00 10 12:000,00 270.000,00 6,00 3,4 
39 R 325.000,00 200.000,00 10 12.500,00 300.000,00 7,69 4,2 
43 . R 430.000,00 220.000,33 10 21,000,00 400.000,00 6,93 2,9 
46 R 600.000,00 300.000,00 18 16.667,00 550.000,00 8,34 1.9 
47 T 650.000,00 325.000,00 12 27.083,00 600.000,00 7.70 2,6 
48 7 850.000,00 400.003,00 12 35.500,00 700.000,00 17,65 6,8 
49 T, 900,000,00 500.000,00 12 33.333,00 850.000,03 5,56 2,1 
50 T 1.300,00,00 650.000,00 10 65.000,00 1.200.000,00 7,69 3,1 

250.925,00 130.215,00 14,44 10.119,53 224.437,50 13,30 4,7 
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TABELA V 

Anún- Taxa de Taxa de 
CIO 

(1O) 
Duraço . 

l 
d12  Desconto 

1 

d2  
(%) (% A.M J 

01 32,0 15,62 1,15 1,32 5,44 0,65. 0,42 
02 35.0 14,29 0,18 0,03 5,56 0.77 0.59 
03 40,0 37,50 23,03 530,38 - - - 
04 . 	45,0 11,11 - 3,36 11,29 	. 3,35 - 1.44 2,07 
05 48,6 27,99 13,52 182,79 4,65 - 0,14 0,02 
06 50,0 10,00 - 4,47 19,98 5,56 0,77 	. 0,59 
07 50,0 10,00 - 4,47 19,98 2,91 - 1,88 3,53 
08 50,0 40,00 25,53 651,78 5,56 0,77 0,59 
09 60,0 16,67 2,20 4,84 7,75 2,96 8,76 
10 65,0 23,08 8,61 '7413 - . - 
11 	. 80,0 12,50 - 1,97 3,88 - -.  - 
12 84,0 4,76 - 9,71 94,28 1,03 - 3,76 14,14 
13 85,0 23,5? 9,06 82,08 - - - 
14 90,0 16,6 2,20 8,84 6,87 208 	' 4,33 
15 90,0 11,12 - 3,35 11,22 4,85 0,06. O 
16 103.0 10,00 - 4,47 19,98 7,93 3,14 9,86 
17 100,0 15,00 . - 	0,53 0,2. - -. - 
18 110,0 13,64 - 0,83 0,69 14,08 9,29 86,30 
19 110.0 22,73 . 8,26 68,23 - - - 
20 120,0 8,33 . 	- 6,14 3770 4,28 - 0,51:,. 0,26 
21 	. 120,0 16,67 2,20 4,84 .' 	6,87 2,08' : 4,33 
22 .- 	120,0 25,00 10,53 110,88 . 	- : - 
23 120,0 25,00 10,53 110,88 - -. - 
24 . 	140,0 7,14 - 7,33 53,73 . 	4,53 - 0,26 . 0,07 
25 140,0 14,29 0,18 0,03 3.44 1,35 1,82 
26 150,00 13,33 - 1,14 1,30 4,84 0,05 	. O 
27 150,00 13,33. - 1.14 1,30 ' 	2,87 - 	1,92 	. 3,69 
28 150,00 20,03 5,53 30,58 4,57 0,87. ' 0,76 
29 	. 160,0 12,50 - 1,97 3,88 11,83 7,04 	' 49,56 

180,0 16,67 2.20 4,84  
31 . 	200,0 20,00 5,53 30,6 .. 	- - - 
32 220,0 13,64 - 0,03 0,69 2,13 - 2,66 	' 7,08 
3-? 220,0 9,10 - 5,37 28,84 ' 1,99 2,83.. 7,84 
34 220,0 9,10 	. - 5,27 28,84 - -. - 
35 250,0 12,00 	' . - 2,47 6,10 - - 2,91 - 1,88, 3,53 
36 250,0 2.0,00 5,53 30,58 - __' - 
37 . 280,0 10,71 - 3,75 14,14 - - - 
38 293,0 6,90 - 7,57 5730 3,46 - 1,33 	. 1,77 
39 	,. .325,0 7,69 - 6,78 45,97 	. . 	4,28 - 0,51 . 0,26 
40 . 350,0 14,29 - 0,18 3.03 - - . - 
41 360,0 16,67 2,20 4,84  
42 400,0 12,50 - 1,97 3,88 . 	- - 
43 430,0 6,98 - 7,49 56,10 2,91 1,88:, 3,53 
44 450,0 4,45 -10,02 100,40 - - -, 
45 . 	470,0 4,26 104,24  
46 600,0 '8,34 	. - 6,13 37,58 ' 	1,99 - 2,80 7.84 
47 650,0 7,70 - 6,77 45,83 ' 	2,67 - 2.12» 4,49 
48 850,0 17,65 3,18 10,11 . 	6,87 2,06 	- 4,33 
49 900,0 5,56 - 8,91 79,39 2,12 - 2,67. 7,13 
50 1.300,0 7,69. - 6,78 45,97 	- 3,16 - 1,63 2,66 

SOMATÓRIOS 	- 	- 2873,37 	- 	- , 242,15 
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TABELA VI 

ANÚNCIO PREÇO A PRAZO YREAL YTEÓRICO 

(CR$)x)10 3) % 

01 3,00 16,67 23,53 

02 3,50 42,86 22,83 

03 4,O0 27,50 22,24 

04 10,00 20,00 18,59 

05 12,00 16,67 17,94 

106 13,00 15,38 17,66 
07 15,00 16,67 17,17 

08 18,00 20,00 16,57 

09 19,00 21,05 16,39 

10 19,00 ' 	 21,05 16,39 
'ii 25,00 20,00 16,23 
12 20,00 15,00 16,23 
13 20,00 25,00 16,23 
14 20,00 10,00 16,23 
15 20,00 20,00 

25,00 20,00 15,54 
17 25,00 20,00 15,54 
18 25,00 20,00 15,54 
19 25,00 12,00 15,54 
20 26,00 10,00 15,42 
21 28,00 7,14 15,19 
22 	. 30,00 16,67 14,99 	- 
23 30,00 16,67 14,99 
24 135,00 14,29 14,55 
25 35,00 14,29 14,55 
26 36,00 11,11 1.4,47 
27 28,00 10,53 14,31 

40,00 12,50 14,17 
29 42,00 16,67 14,04 
30 	- 45,00 11,11 13,85 
31 45,00 11,1-1 13,85 
32 45,00 8,89 1.3,85 
33 45,00 17.78 13,85 
24 48,00 6,25 13,67 
35 55,00 9,09 13,31 
36 55,03 9,09 13,31 
37 55,00 9,09 13,31 
38 57,50 13,04 13,20 
39 60.00 16,67 - 13,09 
40 60.00 16,67 :13,09 
41 .60.00 16,67 13,09 
42 60.00 25,01) 113,09 
43 60.00 16,67 13,09 
44 63,00 12,70 12,96 
45 	- 65,00 15,38 12,89 
46 65,00 15,38 12,89 
47 70,00 21,43 12,70 
48 75,00 13,30 - 	12,53 
49 75,00 13,33 12,53 
50 77,00 12,99 12,47 
51 79,00 - 	 13,29 12,40 
52 80,00 12,50 1-2.37 
53 80,00 ' 	 6,25 12,37 
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ANÚNCIO . PREÇO A PRAZO 
(CR$)x)10') 

YREAL 

% 

YTEÓRICO 

%. 

64 80,00 12,50 	. . 	12,37 

55 80,00 12,50 1,2,37 

56 80,00 12,50 12,37 

57 85,00 11,76 12,23 

58 90,00 11,11 12,09 

59 95,00 8,42 	' 11,96 

60 Ç5,00 10,53 11,96 

61 100,00 14,00 11,84 

62 . 	110,00 1.3,64 11,62 

63 ' 	110,00 13,64 11,62 

64 - 	115,00 13,04 11,52, 

65 " 	120,00 8,33 11,43 

66 . 	120,00 ' 	' 	. 	8,33 	' 11,43 

67 123,00 .• 	16,67 11,43 

68 120,00 16.67 	' 	. 11,43 

69 120,00 12,50 11,43 

70 123,09 6,50 11,37 

71 . 	125.00 . 	16,00 11,34 

72 130,00 7,69 11,25 

73 , 	' 	140,00 7,14 11,09 

74 140,00 ' 	7,14 11,07 

75 140,00 14,29 1109 

76 . 	:. 	140,00 25,00 11,09 

77 150,00 6,67 10,94 

78 150,00 	"' 8,00 , 10,94 

79 150,00 	' 6,67 	' 10,94 

80 150,00 13,33 10,94 

81 170,00 , 	5,88 10,67 

82 " 172,00 5,81 10,65 

83 . 	180,00 16,67 10,56 

84 180,00 	, 11,11 10,56 

85 200,00 20,60 10,34 

66 200,00 15,00 10,34 

87 230,00 8,70 	, 10,06 

88 240,00 6,25 9,98 

89 250,00 	' 8,00 	' ' 9,90 

90 260,00 25,00 	. 9,83 

91 280,00 1429 9,68 

92 280,00 16,71 9,68 

93 280,00 10,71 9,68 

94 300,00 10,00 9,55 

95 300,00 13,33 9,55 

96 540,00 7,41 8,51 

97 600,00 10,00 8,34 

98 600,00 11,67 8,34 

99 700,00 7,14 8,69 
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TABELA VII 

1 
Y I . Y 

ANÚNÕO LI(%) 1 1 	LS(%) 
REAIS (LIMITE 1 	ESPERADO 

(%) 
(LIMITE 

INFERIOR) SUPERIOR) 

01 3,00 . 	20,956 23,534 26,429 
02 3,50 20,408 22,834 25,549 
03 4,00 19,944 22,245 24,812 
04 10:00 17,001 18,593 20,335 
05 12,00 16,461 17,942 19,555 
06 13;00 16,228 17,663 1.9,224 
07 15,00 15,819 17,175 18,647 
08 18,00 15,308 16,573 17,942 
09 19,00 15,159 16,398 17,738 
10 19,00 15,159 16,398 17,738 
11 20,00 15,019 .16,235 17,548 
12 20,00 15,019 16,235 17,548 
13 20,00 15,019 . 	16,235 17,548 
14 20,00 . 	15,019 16,235 17,548 
15 20,00 15,019 16,235 17,548 
1.6 25,00 14,420 15,541 16,749 
17 - 25,00 	. 14,420 15,541 16,749 
18.. 25,00 14,420 1:5,541 16,749 
19 	. 25,00 14,420 . 	15,541 16,749 
20 26,00 1 4,31 6 15,422 1 6,61 3 
21 28,00 - 	14,122 15,200 16,360 
22 30,00 13,942 14,996 16,129 
23 30,00 13,942 14,996 16,129 
24 35,00 13,548 14,550 15,627 
25 	- 35,00 13,548 14,550 15.627 
26 36,00 13,476 14,470 15,538 
27 38,00 13,340 14,318 15,368 
28 40,00 13,212 14,175 15,209 
29 - 	42,00 13,090 14,040 15,059 
30 45,00 1 2,920 .. 	13.852 1.4,851 
31 45,00 12,920 .13,852 14,851 
32 45,00 12.920 13,852 14,851 
33 45,00 12,920 13,852 14.851 
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ANÚNCIO 1 
Y 
LI (%) 

1 
1 	'' 

 
ESPERADO 

1 

N.° 	

J 

REAIS (LIMITE 1 	(%) 
1 	(LIMITE 

INFERIOR) SUPERIOR) 

34 48,00 12,762 13,678 14,660 

35 55,00 12,433 13,319 14,267 

36 55,00 12,433 13,319 14,267 

37 	. 55,00 12,433 13,319 14,267 

39 57,50 12,327 13,203 14,142 

39 60,00 12,225 13,094 14,024 

40 60,00 12,225 13,094 14,024 - 

41 60,00 12,225 13,094 14,024 

42 60,00 12,225 13,094 14,024 

43 60,00 12,225 13,094 . 	14,024 

44 63,00 12,110 12,969 13,880 

45 	. 65,00 12,037 12,890. 13,804 
46 65,00 12,037 12,890 13,804 
47 70,00 11,863 12,704 13,605 

48 75,00 11,704 12,534 13,423 

49 75,00 11,704 12,534 13,423 
50 77,00 11,643 12,470 13,355 
51 79,00 11,584 12,407 13,288 

52 80,00 11,556 12,377 13,256 
53 80,00 11,556 12,377 . 	13.256 
54 80,00 11,556 12,377 13,256 
55 80,00 11,556 12,377 	. 13,256 
56 80,00 11,556 12,377 13.256 
57 85,30 11.418 12,231 13,102 
58 90,00 11,269 12,095 12,958 

'59 95,00 11,168 11,967 12,824 
60 95,00 11,168 11,967 12,824 
61 100,00 11,054 11,848 12,699 
62 110,00 10,844 11,629 12,471 
63 110,00 10,844 1629 12,471 
64 115,00 10,747 11,528 12,366 
65 120,00 10,654 11,433 12,267 
66 - 	120,00 10,654 11,433 12,267 
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ESTUDO ESTATÍSTICO DA RELAÇÃO ENTRE O PREGO DE MERCADO 
DE TERRENOS LOCALIZADOS  AO LONGO DA LINHA NORTE-SUL DO 
METRÔ DE SÃO PAULO E A ACESSIBILIDADE AO CENTRO, ANTES 

E DEPOIS DA CONSTRUÇÃO DA LINHA. 

Arq. Andreina Nigriello 

- INTRODUÇÃO 

O interesse em se estudar a relação entre o valor do solo e as 
condições de acessibilidade*  foi motivado pelo crescente polêmica 
que se vem instituindo sobre a previsão e controle dos efeitos, em 
termos econômicos e espaciais, da implementação de melhorias, prin-
cipaln'iente com relação ao sistema de transporte urbano. 

A tônica sobre o valor do solo, mais do que sobre seu uso e 
ocupação, Iusti4ica-se na medida em que é sobre  o primeiro que os 
efeitos das melhorias dos serviços urbanos mais rapidamente se refle-

tem, ficando as alterações de uso e ocupação do solo, de reação mais 
lenta, uma conseqüência posterior. No entanto, a nível de planejamen-

to; a compreensão de ambos os aspectos é de interesse para as atua-
ções que objetivem  o atendimento das necessidades resultantes da ex-

pansão e densificação da área urbana 7,23 - especificamente no pIa-
nelamento de transporte que ,tendo-se delineado como instrumento 

adequado à própria orientação do crescimento urbano, permite inter-

ferências na definição espacial destas necessidades, 

Sob este enfoque é que se desenvolvem as atuais pesquisas e 

discussões acerca das garantias quanto à maxirnização da eficiência 

econômica dos investimentos públicos e, em particular, dos investi-

mentos em transporte. 

Ainda, com menor freqüência, têm sido feitas colocações com 

relação à eficiência em termos sociais destes mesmos investimentos: 

para alguns poderiam promover uma redistribuição de renda , para 
outros, o efeito oposto 19,  31, 62  

Facilidade de deslocamento em termos e,paciais. 
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As polêmicas com relação aos efeitos de melhorias públicas são 
de longa data. Iniciadas com as seguidas e infrutUferas tentativas de 
aplicação  da "Taxa de Melhorias",, 81  culminam hoje na "lei do solo 

criado", e no "banco de terras.* 

A "Taxa de Melhorias", conforme dita a Carta Magna 20  refere-se 

ao poder público, ao qual "cabe instituir contribuição de melhoria 

arrecadada dos proprietários de imóveis valorizados por obras pú-

blicas, que terá como limhe total a despesa realizada e como limite 

individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel 

beneficiado". 

À introdução da lei sobre contribuição de melhoria na Constitui-

ção éhi 1946, após sucessivos esforços neste sentido 8, seguiram-se 

inúmeras ações visando à sua aplicação e adequação ao cpnjunto de 

leis relativas à tributação de imóveis. No entanto, mesmo së tivessem 

sido superados os entraves  neste sentido, ainda hoje são objeto de 

discussão os problemas técnicos referentes ao cálculo da valorização 

provocada pelas obras públicas, como também a delimitação da área 

afetada pelas mesmas. 1 7 

Mais recentemente, com o intuito de "cong&ar" as áreas sujeitas 
à intensa valorização por sua proximidade com mehorias futuras ou 

em implementação, o poder público tem-se utilizado'de leis dezonea-

mento. É o case, na cidade de São Paulo, da delimitação de "ZONAS 

MfTRÕ" ao longo das áreas atingidas pela atuál expansão do sistema, 
controlardo seu efeito sobre o preço dos imóveis locais. 

Mas,, evidenciando-se a inflexigilidade do zoneamento como ins-

trumonto de controle frente à dinâmica do processo urbano, o poder 

público vem estudando atualmente a possibilidade de apoiar-se no 
conceito de "solo criado", e correspondentes legiiação e técnica r-

ativas à aplicação do mesmo.,'0  

Trata-se de considrar como solo urbano as áreas construídas áci-

ma e abaixo do nível natural do solo, e a elas aplicar determinadas 
taxas no sentido de cobrir as despesas das melhorias que o poder 

público ó 'obrigado efetuar frento à constante densificaão da área 
urbana 	dentre as quais as tentativas de aliviar o congestionamento 

do sistema de transporto. 

Pcr' outrã lado, coloca-se a idéia do "banco de terras", que cor-
responc{er:a  ao conjunto de área'; de propriedade db governo a serem 
colocadas no rnrcado com o inlui10 de regulá-lo, bem como de anga- 

Ternas cen':ais no 1 sEMINÁRIO SOBRO O USO 00 50W, proon' i'So pSlD Instiluto de 

Engenb,ria de S53 P,uto, en 29/30/sstenhro/1976.. 	 ' , 	 ' 



riar fundos provenientes da valorização em. áres desapropriadas ante-

riormente à efetivação de melhorias públicas. 21.  

Motivados pelos atuais interesses, estudamos as variações do 

valor do solo provocadas por melhorias no sistema de transporte, 

através de uma pesquisa empírica aplicada à variação do preço de 

terrenos provocada pela variação de acessibilid,ade correspondente à 

construção da linha Norte-Sul do Metrô cio São Paulo. 

Trata-se de um estudo limitado, analisando, parcialmente, em 

têrmos econômicos, efeitos de melhorias de transporte sobre o sistema 

urbano. Corresponde a uma visão restrita do problema, na medida 

em que não se aprofunda com relação aos efeitos resultantes a nível 
social, ponto central de toda a questão. Ainda assim, assumidas as 

limitações deste estudo, acreditamos váUdo o trabalho efetuado, con-

siderando-o um primeiro exercício para o reconhecimento futuro do 

conjunto dos mecanismos envolvido nas intervenções sobre o sistema 

urbano. 

II - PESQUISA EMPÍRICA 

Definição 

A pesquisa empírica quantõ à relação entre o preço do solo e a 
acessibilidade envolveu uma análiso estafistica aplicada à área que 
contorna a linha Norte-Sul do Metrô de São Paulo, o primeiro tramo 

do sistema de transporte de massa construído na cidade 

A escoha foi motivada por ser uma área que se estruturou ao 
longo de eixos de transporte radiais, que atravessam o centro princi-

pal, atingindo a periferia da cidade; e ainda por ter ocorrido nesta 
área uma alteração significaHva de acessibilidade. 

A preferência por uma área que contenha o centro da cidade 

e que atinja a periferia explica-se na medida em que, teoricamente, a 

distribuição do preço do solo é considerada função da acessibilidade 

aos pálos de maior atração da área urbana. Sendo inclusive uma área 

em que ocorreu uma alteração significativa de acessibilidade, possi-

bilita desenvolver, além da pesquisa sobre a relação entre o preço 

do solo e a acessibilidade ao centro principal, uma pesquisa sobre 
as variações do preço do solo provocadas por variaçôes de acassibili-

dade. 

Conjuntamente à acessibilidade, foram consideradas como variá-

veis atuantes sobre o preço do solo, o nível de renda dos habitantes, 
as restrições de uso e ocupaçãodo solo e as condições do entorno 

físicoe dos serviços o equipamentos lOcais. 
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De fato, não é só a locaização de um terreno com relação às 
cohdiçôes de acessibilidade aos pólos principais que lhe determina 
o preço. Este é função também do poder aquisitivo da demanda cor-
respondente, moldada conforme os interesses especulativos do sistema 
imobiliário-construtor. A favor ou contra estes interesses, a interferên-
cia da ação governamental sobre o preço do solo faz-se através dos 
investimentos em equipamentos e serviços urbanos, dentre os quais 
as melhorias de transporte e, indiretamente, pela limitação da taxa de 
lucro proveniente da comercialização do solo urbano imposta pela 
disciplina do uso e ocupação do solo. 

Além disto, as características do entorno físico atuam sobre o 
preço do solo como atributos específicos de cada área, interferindo 
sobre as vantagens de localização. 

Esta pesquisa não contribuiu diretamente para a análise dos me-
canismos do mercado imobiliário e sua ação sobre o preço do solo; foi 
somente •uma experiência de se aproveitar um estudo empírico para 
a obtenção de um quadro que imprima os resultados da ação destes 
mecanismos. 

- Metodologia 

A relação entre o •preço do solo e a acessibilidade ao centro da 
cidade foi analisada através de testes estatísticos aplicados a dados 
relativos ao período anterior e posterior à existência da linha Norte-
Sul do Metrô de São Paulo. 

A relação quanto à variação do preço do solo motivada por 
uma variação da acessibilidade, consideradas todas as restrições quan-
to à validade das pesquisas neste sentido, foi analisada através das 
diferenças entre: 

- a distribuição do preço do solo em função da acessibilidade, 
antes e depois da construção da linha  Norte-Sul;  

- a variação do preço do solo antes e depois do Metrô, na área 
por ele servida ("área de impacto"), e a variação do preço 

do solo em área3 semelhantes, fora do alcance deste serviço de tran3-
porte ("áreas de controle"). 

Os métodos adotados para a análise da variação do preço do 
sou não são os que levam aos menores desvios. Foram escolhidgs 
em função da qualidade e quantidade de informações disponíveis para 
a pesquisa. De fato, se tivéssemos, por exemplo, comparado a varia-
ção do preço do solo observada na área servida pelo Metrô, com a 
"variação esperada" deste valor, calculada através da projeção do 
preço do solo com o auxílio de modelos estatíslicos de regressão mói- 
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tipia, provavelmente chegaríamos a resultados menos distorcidos. Po-
rém, o volume de informações exigidas e o refinamento quanto ao 
controle dos fatores que interferem sobre o preço do.  solo estariam 
acima das disponibilidades para a efetivação da pesquisa. 

Apresentamos, a seguir, as considerações adotadas com relação 
à delimitação do período e da área de estudo, bem como ao trata-
mento aplicado aos dados para a quantificação das variáveis envolvi-
das- 

- Delimitação do período de estudo 

O período de estudo foi delimitado entre maio de 1968*,  um 
mês antes da saída do primeiro decreto de desapropriação para a 
construção da linha Norte-Sul do Metrô de São Paulo, e setembro 
de 1976, um ano após a inauguração da abertura do serviço ao 
público. A delimitação prévia do período de estudo é por si mesma 
um desvio, na medida em que deixam de ser considerados os efeitos 
anteriores e posteriores ao mesmo. Mais correto seria abranger um 
espaço de tempo definido em função à reação e ajuste dos mecanis-
mos econômicos e do comportamento social atingidos. Ocorre porém 
que tal Õolocação necessitaria por si só de uma pesquisa que ultrapassa 
os limites a que estamos vinculados. 

Apresentamos a. seguir um breve histórico sobre o projeto e 
construção do Metrô de São Paulo, para melhor situar a delimitação 
efetuada quanto ao período de estudo. * 

Histórico 	 . 	 . 

Projetos sobre a construção de linhas de transporte de massa 
em São Paulo datam de 1927, com a primeira proposta realizada 
neste sentido pelo técnico canadense Normal Wilson. A partir desta 
data, a formulaço de novos estudos sobre sistemas metrovários pas-
sou a fazer partê do plano de realizações das administrações munici-
pais que se seguiram: em 1930, por determinação do Prefeito Pires 
do Rio, no "Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo", com 
propostas para linhas urbanas de transporte coletivo rápido; em 1953, 
com o projeto para a onztrução de uma linha de Metrô entre õ Rua 
da Figueira e o Largo do Arouche, a pedido do Prefeito Armando 
Arruda Pereira; em 1955, com a criação de uma "Comissão do Me-
tropolitano", com o objetiva de fixar as diretrizes gerais para o siste-
ma de transporte coletivo e, em especial, para o transporte coletivo 
rápido, segundo os planos do Prefeito Juvenal Lino de Matos. 

* No entanto operou-se com prcç e deflccioncdcs para dezembro de 1967. 
* 	Baseado em informaçóes obtidas nos arquivos dos iorneis "O Estado de - sio...Paulo!'.. e 

'Folha de 55o Paulo", dotando de fins de setembro de 1975. 	 •. . 	. . 
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Mas a implementação de um sistema metroviário só foi tentada 

a partir de 1961, durante a gestão do Prefeito Prestes Maia, um dos 

técnicos que havia participado da formulação do "Plano de Avenidas". 

Mas o que este prefeito realmente acionou foi um movimento no 

sentido da derrubada do artigo 20 da Constituição, que proibia às 

capitais dos Estados de ficarem com o excesso da arrecadação federal 

da cidade e que vinha dificultando o estabelecimento das condições 

econômicas necessárias à realização das obras, 	 -. 

Assim, em 1965, com a anulação do referido artigo, o então 

prefeito Faria Lima solicitou a formulação de novos projetos para o 

Metrô de São Paulo, abrindo uma concorrência para 17 firmas estran-

geiras, ganha pelo consórcio HOCHTEF-MONTREAL DEGONSULT. O 
projeto vencedor previu um sistema de transporte metroviário com 

quatro linhas básicas: a Norte-Sul, de Santana ao Jabaquara; a Leste-

Oeste, de Vila Mãria ao bairro do limão; a Sudeste-Sudoeste, do 

piranga a Pinheiros; e a Paulista, do Paraíso a Vila Madalena. 

O período que sucedeu o resultado do concurso e a fundação da 

Companhia do Metropolitano de São Paulo, em abril de 1968, foi 
ponteado de polêmicas acerca da prioridade de construção das linhas 

indicadas pelo projeto vencedor. A preferência dada finalmente à 

linha Norte-Sul * é contestada até hoje pela riaioria dos pareceres de 
planejadores, técnicos de transporte e cientistas sociais, que indicam 

uma necessidade maior de serviços de transporte de massa na direção 
Leste-Oeste. 2  

A construção da linha Norte-Sul, que cruza o centro da cidade 
ligando Santana, ao Norte, com Jabaquara, ao Sul, através de 19 esta-

ções, teve o seu início comemorado ainda pelo prefeito Faria Lima, 
em dezembro de 1968, data da primeira escavação (simbólica) da obra, 

na esquina da Avenida Jabaquara com a Rua Pereira Estefano. 

Em laneiro  de 1969 começaram efetivamente os trabalhos na 
extremidade Sul, entre a Avenida Jabaquara e a baixada da Agua 
Vermelha, perto da Rua Eta. 

Em lulho deste mesmo ano, iniciaram-se também os trabalhos no 
extremo Norte, compreendendo aAvenida Cruzeiro do Sul e a Avenida 
Tiradentes, até a praça José Roberto, na Ponte Pequena. 

Os trechos intermediários foram iniciados posteriormente em di-
versas etapas. Os trabalhos foram acelerados em março de 1971, 

quando as obras do Metrô passaram a ser consideradas itém prioritário 
nos planos da Prefeitura. 

O decreto de de,apropriaço dai, de li de junho de 1968 
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Em setembro de 1974 começou a operação remunerada do Me-

trô em sete quilômetros da linha, no tramó Sul. 

E um ano depois, somente, é que toda a linha foi entregue ao 

uso pela população. 

- Delimitação da área de estudo 

A área de estudo não foi delimitada com a inteção de abranger 

toda a área atingida pela contrução do Metrô - pois isso implicaria 
em localizar especialmente o mercado imobiliário afetadp com a me-

lhoria de acessibilidade, pesquisa por si mesma acima das limitações 

em que se desenvolve a atual, foi definida somente procurando abran-
ger a área adjacente à linha Norte-Sul, separada do restante da área 

urbana pelos principais eixos de circulação e &cançando no máximo 
a largura de 1 quilômetro de cada lado da linha, salvo em Santana, na 

extremidade Norte, onde atinge inclusive a periferia. 

E:pecificamente, com relação à comparação entre a variação do 

preço do solo apresentada pe:as áreas servidas pelo Metrô e pelas 
áreas semelhantes, não atingidas, a pesquisa ficou restrita ao terminal 

Norte da Linha: Santana. A limitação ustifica-se em função das difk 

cuidades encontradas em determinar "áreas de controle" semelhantes 
a toda a "área de impacto" considerada, bem como do voiume de 

informações envolvidas. 

A preferência por Santana,  em relação aos outros trechos tam-
bém servidos pelo Metrô, foi motivada pela maior facilidade na deli-

mitação do bairro e pelo surgimento de inúmeras imobiliárias ao rédor 

da praça em que se loca1iza o terminal da linha - vendendo aparta-

mentos de diversos edifícios vizinhos (novos ou ainda em construção) 
e terrenos em áreas mais distantes, mas com vantagens "espetacula-

res" quanto à "qualidade do ar" e "entorno bucólico". 

Santana abrange uma área localizada na colina divisora das águas 

c!os ribeirões Mandaquí e Tremembé, ambos afluentes do rio Tietê, 

elemento delimitador da área ao Sul, sèparando Santana da maior 
parte da área urbana da cidade. Delimitada ao Norte •pela serra da 

Cantareira, está dividida em "baixa" e "alta" Santana: a parte baixa 

vai desde a cota de 725m, na várzea do rio Tielê, até a cota 765m, 

próxima àRua Consefieiro Saraiva, na-- primeiras encostas da colina. 

A parte alta situa-se entre as cotas 765 e 782m, atingindo o topo da 

colina. 48  

Em relação a esta "área de impacto", a escolha das "áreas de 
controle" baseou-se nos critérios de equidistância (tempo e espaço) ao 

centro principal da cidade e semelhança nas condições topográficas, 

formação do tecido urbano, uso do solo e nível de renda. 
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A tarefa de identificação da área de controle foi dificultada pela 

insuficiência de dados detalhados sobre a formação do teddo urbano. 

Informa.:ões mais pormenorizadas neste sentido foram encontra-
das no livro de SILVEIRA MENOES. Referindo-se aos aglomerados 

urbanos ocalizados ao longo da rnai-gem direita do rio Tietê, dentre 

os quais o principal e mais antigo é o de Santana, afirma: "inegavel-

mente, é a função residencial a dominante nos bairros setentrionais de 

além Tieê, notadamente para as classes menos favorecidas, e, em 

escala menor, para a classe média. Olhados em conjunto, seu aspecto 

lembra o dos bairros-subúrbios que se espalham para Leste da Penha 

ou que se a:sssentam no Vale do Tamanduatei, de Vila Prudente até 
São Caetano do Sul. 

Constituem magníficos exemplos de bairros dormitório, pois a 
maior parte de seus habitantes passa o dia trabalhando nas fábricas, 

no comércio ou nas construções do núcleo principal da cidade, utili-
zando suas modestas habitações apenas para dormir; tal característica 
se torna patente quando se observa o fluxo e o refluxo de sua 

população nas primeiras horas da manhã e nas que antecedem a noite; 

respectivarnente, superlotando os trens do ramal da E. E. Sorocabana, 
os bondes e os ônibus'. 48  

A indicação dada por SILVEIRA MENOES coincidiu em Parte com 
opiniões, anterior e posteriorrnerite colhidas, de operadores do setor 

imobiliário. 'Estes apontaram como áreas semelhantes a Santana as que 

ficam nas encostas do vale do Rio Tamanduateí, na altura do Alto da 

Mooca, Vila Prudente e Ipiranga - portanto áreas próximas ou conti-
das nas definidas por SILVEIRA MIENDES. 

Urna comparação mais detalhada entre Santana e o Alto da Mo-
oca, Vila Prudente e Ipiranga trouxe as seguintes informações: 

todas equidistam cerca de 6 Km ou 20 minutos (em automóvI 
- 1968) do centro da cidade; 

todas apresentam parte da área localizada nas várzeas inundá-
veis dos rios Tietê e Tamanduateí, respectivamente, numa cota 
de 725m. 

O restante da área, em todos os casos, está em ligeiro aclive. 

todas apresentam uma ocupação do tecido urbano datando por 
volta de 1930, com predominância de habitações de classe 

média e baixa. kto mesmo no caso de Santana, onde, apesar 
de o bairro ter-se originado em meados de 1800, com o des-

membramento da Fazenda de Santana, e conseqüente forma-
çao de pcjucno núcleo urbano de colonos, junto às atu&s 
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ruas Alfredo Pujol e Dr. Cesar, a área só foi ocupada exten-
sivamente com a retificação do rio Tietê e o aterro das áreas 
alagadiças. 48  

O Alto da Moóca originou-se de loteamento efetuado aproxima-
damente em 1924, 'por uma empresa imobiliária 48.  

No caso de Vila Prudente, as origens são mais antigas, dos fins 
do século passado, quando no local surgiu um pequeno núcleo cpe-
rário e fabril, constituindo um subúrbio da área central, servido por 
uma linha de bondes. No entanto, seu desenvolvimenio começou a 
se processar por volta de 1930, com Vila Zelina, o Parque de Vila 
Prudente e a Vila Alpina.46  

'Da mesma forma, o lpiranga, pouso de viagem ainda em 1500, e 
com os primeiros loteamentos datando de fins d ei 800, desenvolveu-se 
significativamente no período de 1930, com a formação da Vila São 
J05é, Vila D. Pedro 1, Vila Heliópo!is e Vila Independência, estas três 
últimas ocupando a vertente da colina voltada para o rio Tamanduateí38  

Quanto à classe social e uso do solo de seus habitantes, ainda se-
gundo SlLVEIRA MEN'DES, "O alto da Mooca possui importante zona 
residencial, ao longo da Avenida Pais de Barros e transversais, com 
habitações de construção recente, algumas de valor, embora predo-
minem as de class emédia; e outra ao longo da antiga estrada do 
Oratório e transversais, com casas modestas em maioria, ao lado de 
oficinas e fábricas. A Vila Prudente destaca-se como bairro residencial 
proletário, notadamente ao longo da rua Ibitirama e ruas próxfrnas". 
Ainda, ao longo do rio Tamanduateí, em paralelo aos trilhos da E. F. 
Sorocabana, encontram-se diversas indústrias, depósitos e lojas comer-
ciais. 

Já no Ipiranga "coexistem as funções comercial, industrial e re-
sidencial (rica, média e rriodesta). O trecho mais antigo (que tem por 
eixo a Rua Bom Pastor), dscfe o Museu até Sacomã, é indubitavel-
mente o que concentra as atividades fabris e onde reside a população 
proletária. fncontra-se ali uma epécie de zoneamento espontâneo: as 
ruas mais próximas a ferrovia e ao vale do Ta'manduateí (como é o 
cãso da Rua do Manifesto) são tipicamente industriais, concentrando 
as maiores fábricas, sobretudo as de tecidos. Em nível mais alto, ao 
longo da Rua Silva Bueno, localiza-se a principal área comercial do 
Bairro com os mais variados tipos de casas de comércio, filiais de 
bancos, cinemas, mercado distrital, etc. "..." O trecho mais alto do 
piranga já se caracteriza por sua função residencial, notadamente na 
porção compreendida entre a Rua Bom Pastor e a Avenida Nazaré 
Trata-se de um conjunto de quarteirões com residência geralmente mo-
destas, salvo os palacetes e mansões pertencentes a membros da fa- 
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mília Jafet, em cujas mãoS se encontram as maiores fábricas do bair-
ro''.48  

Com base nestas considerações e no fato de estarem a uma dis-
tância de cerca de 6 Km da linha NorteSul do Metrô, o Alto da Moóca, 
Vila Prudente e parte do lpiranga foram adotadas como "áreas de 
controle'. 

No caso do lpiranga limitou-se a área da pesquisa com relação à 
arte do bairro que se localiza na vertente do rio Tamanduateí, de 

frente para o Alto da Moóca e Vila Prudente, localizadas na margem 
oposta. Isto porque, ao contrário das outras duas áreas ,nitidamente 
separadas pelõ Tamanduateí da área de influência mais imediata do 
Metrô, o Ipiranga estende-se até o limite da mesma, definido por via 
expressa correndo em vale, continuação da Rodovia dos Imigrantes. 

- Quantificação das variáveis consideradas 

Preço do Solo 

Oesde o começo do século ,nos Estados Unidos, principiou-se a 
formação da "teoria da estimativa do valor do solo", calcada na con-
cepção marginalista sobre a equivalência do custo, da renda futura 
atualizada e do preço de mercado dos imóveis, para condições de 
equilíbrio perfeito entre a demanda e a oferta.34  

Assim, segundo a 'teoria da estimativa", a avaliação do "valor 
do solo" processa-se pelo cálculo do custo de reposição dos imóveis 
ou pela renda futura atualizada que estes venham propiciar ou ainda 
pela comparação de seus preços de mercado. 

Na realidade, como demonstraria posteriormente WEN'DT,65  para 
qualquer um dos três processos, o "valor do solo" baseia-se no preço 
de mercado. De fato a estimativa do "valor" através do custo de re-
poição baseia-se no preço de mercado de imóveis semelhantes, da 
mesma forma que da renda futura atualizada, qUe segue o princípio de 

que há uma reação entre a renda líquida anual auferida e o capital 
aplicado em cada imóvel-relação cujo "valor" é função do preço de 

mercado. 

Com  base nas técnicas desenvolvidas pela "teoria da estimativa",52  

no Brasil .só recentemente chegou-se a um acordo para a formulação 
da nórma nacional sobre determinação do "valor do solo", e de imó-

veis em geral.14  

Segundo a norma brasileira admitem-se quatro métodos de ava-

liação: 
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"método de custo" - é aquele em que o preço de um imóvel 
ou de suas partes constitutivas resulta de orçamento sumário ou de-
talhado ou da composição do custo de outros imóveis iguais aos que 
são objeto da avaliação (custo de reprodução) ou equivalentes( custo 
de substituição);  

"método da renda" - é aquele em que o preço de um imóvel 
ou de suas partes constitutivas é obtido pela capitalização da sua ren-

da líquida, real ou prevista; 

"método comparativo" - é aquele em que o preço do imóvel ou 
de suas partes constitutivas é obtido através da comparação de dados 
de mercado relativos a características similares; 

"método residual" - é aquele em que, a partir do preço total do 
imóvel, o do terreno é obtido através da subtração do preço das ben-
feitorias - e o destas resulta da subtração do preço do terreno.* 

As normas elaboradas recentemente pela ABNT definem, a nível 
geral com flexibilidade suficiente para as adaptações às características 
dos mercados imo.biliários locais, tanto os fatores a serem considerados, 
quanto as faixas de influência dos mesmos na formação do preço dos 

imóveis. 

Após pesquisar em diversos setores locais que operam com ava-
liação de imóveis - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia (IBAPE); Departamento do Patrimônio Imobiliário da Com-
panhia do Metropolitano de São Paulo (PTI - Metrô); Caixa Econô-
mica do Estado de São Paulo; Divisão de Avaliações e Taxas de Me-
lhoria da Prefeitura de São )Paulo; Empresa Metropolitana de Ur-
banização (EMURB) Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio 
(EMBRASP); Bolsa de Imóveis de São Paulo e diversos escritórios lo-
cais de peritos avaliadores - verificou-se que o método mais empre-
gado, principalmente no caso de terrenos não edificados, é o método 

comparativo dos •preços de mercado. 

No entanto, em relação ao emprego deste método pôde-se cons-
tatar inúmeras divergências, motivadas pela diversidade dos fatores 
considerados na avaliação (parcelamento local do solo, zona fiscal, 
zoneamentá, etc.) e das técnicas de homogeneização em relação a 
estes fatores (fator testada, fator profundidade, fator esquina, etc.). 

Em relação às normas da AB•NT encontramos, a nível geral uma 
correspondência maior com as normas locais do IBAPE, PTI-Metrô e 

* o "método residual" contradiz a opinião de teóricos ligados à escola marginalisla, que abo- 

minam a suposição do valor, final de um imóvel ser simplesmente a soma do valor do 

terreno com o valor das bonfitortas. 
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Caixa Econômica do Estado de São Paulo, muito serrielhante entre si, 

(principalmente no que se refere ao cálculo do preço de terrenos sem 
benfeitorias), e todas aceitas nas perícias judiciais requeridas pela 
municipalidade em ações 'expropriatórias. 

Medidas de preço do solo adotadas 

O preço do solo foi considerado em função dos preços de oferta 

ou transação de terrenos localizados ao longo da linha Norte-Sul do 

Metrô, relativos ao período 1966-1968, antecedendo a construção da 
linha, e 1975-1 976, correspondendo ao término da obra e abertura do 
servio públicã. 

Informações neste sentido toram coletadas através de consulta 
os arquivos do Depariamento do Patrimônio Imobiliário da Compa- 

nhia do Metropolitano de São Paulo;  da Divisão de Avaliações e Taxas 
de Melhoria da Prefeitura de São Paulo, -da Empresa Metropolitánà de 
Urbanização; de mobiliárias;  de •peritos avaliadores; e de escritórios 
especializados em fornecer aos peritos avaliadores estas informações. 

Estes arquivos contêm informações de jornais e de coItratos de 
compra e venda de imóveis, coletadas sistemática ou esporadicamente 
o, classificadas por setores fi:cas. Estas informações, transcritas em 
fichas, referem-se: 

ao preço de oferta ou de iransação dos terren'os, e às condi-
ções de pagamento;  

ao endereço, ao setor fiscal, à quadra e ao lote, acompanha- 

dos de um desenho confirmando a localização e o formato 
do mesmo;  

às medidas do terreno;  

à fonte de informação;  

à data. 

A coleta de informações relativas ao período 1966-1968 foi pre-

judicada pela má conservação de alguns arquivos e até mesmo pela 
eliminação de fichas, consideradas muito antigas para serem aprovei-
tadas em perícias atuais. A maior perda, neste sentido, deveu-se à 
eliminação, em 1968, do material coletado, organizado, e mapeado 

pelo Cadastro Imobiliário da Secretaria da Fazenda (Ri-25), em São 
Paulo, em que trabalharam durante muitos anos inúmeros avaliado-

res. A eliminação do Cadastro Imobiliário deveu-se à redução do im- 
posto de transmissão (SISA) sobre o preço dos imóveis transacionados. 

As informações, levantadas foram transcritas em fichas adequa-
das e mapeadas, sendo eliminadas as que se referiam a um mesmo 
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terreno duranta o mesmo período. O critério de eliminação das in-
formações repetidas teve por objetivo conservar as que mais se apro-
ximavarn de dezembro de 1967 •e setembro de 1976. Foram ainda 
eliminadas as informações relativas aos terrenos que s elocalizavam 
fora da área de estudo. 

O evantarnento das informações sobre o preço dos terrenos não 
obedeceu portanto, estritamente, a um critério estatístico, não sendo 
válida, conseqUentemente, a transposição dos resultados obtidos para 
outras áreas. Acreditamos, porém, que o fato não seja rleevante, 
considerando que outros fatores impedem a generalização dos resulta-
dot estatísticos de pesquisas empíricas sobre o assunto. Além disso, 
deve-se considerar a dificuldade em se levantar informações sobre 
ofertas e transações de terrenos dentro de uma áréa pré-determinada' 
sem re contar, como ocorre em outros países, com cadastros oficiais 
de fácil acesso. 

O preços coletados foram objeto de atualização e homogenei-
zação de acordo com uma técnica que reflete, a nível geral, os critérios 
e restrições das normas da AaNT e, a nível específico, os contidos 
nas normas do IBAPE, PTI-Metrô e Caixa Econômica do Estado de 
São Paulo - tomando ainda por base as críticas apresentadas pelos 
peritos avaliadore quedelas se utilizam. 

A atuEização dos preços dos terrenos da amostra levou em 
consideração: 

a época em que ocorreram as ofertas e transações dos terre-
nos; 

a condições de pagamento estabelecidas nas ofertas e tran-
sações. 

A homogeneização levou em consideração: 

as fontes de informação das ofertas e transações dos terrenos;  

a profundidade dos terrenos; 

a testada dos terrenos;  

o valor venal - preço local médio dos terrenos, lançado pela 
Prefeitura Municipal, para fins de cálculo do imposto predial 
e territorial urbano. 

Detalhamos a seguir as diversas operações de atualização e ho-
mogeneização adotadas: 

quanto à época em que ocorreram as ofertai e transações dos 
terrenos - trata-se de atualizar os preços de oferta ou transa-
ção para a épocá (mês e ano) em que se avaliou o preço 
dos terrenos. Para isso, foi empregado o índice ponderado 
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de custo de vida, estabelecido •mensamente pelo Instituto de 
Pesquisas Econômicas da Universidade de São Pauto - IP:E 

(conforme item 1.3.4. das normas do IBA;PE e item 6.4.5 

das normas do PT'-Metrô). 

quanto às condições de pagamento estabelecidas nas ofertas 

e transações - trata-se da redução dos preços às condições 

"à vista" tal que, quando nas ofertas com prazo para paga-
mento não tivesse havido indicação de reajuste, a parte faci-

itada foi convertida "à vista", de acordo com as fórmulas 
da matemática financeira, descontando-se a importância cor-

repondente à taxa de correção monetária previsível na data 
da oferta. Para maior facilidade adotou-se a tábuâ 4 da 

tabela Price, desenvolvida por Lima Puccini. M  

Como taxas de correção monetária adotaram-se para 1966 

2,5%; 1967 - 1,5%; 1968 - 1,5%; 1975 - 1,5%; e 1976 	2,%; 

tomando por base a correção anual da U . P.C. 

Quando declarâda a condição "sem iuros',  foi descontada a im-

portôncia correspondente à taxa de 12% ao ano. 

A facilidade não especificada foi cqnsiderada como igual à ge-

ralmente adotada nas transações da zona pesquisada. (conforme item 
1.3.3. das normas do IBAFE e item 6.4.4. das norma; do P11-

Metrô). 

quanto às fontes de informação das ofertas e transações dos 
terrenos - trata-se de efetuar um desconto de 10% quando 

os preços obtidos provieram de ofertas, para compensar a 
superéstimativa normalmente existente. (conforme item 1.3.2. 

das normas do IBAPE e item 6.4.3. das normas do P11-

Metrô). 

qüanto à profundidade dos terrenos - tráta-se de transformar 

para uma única medida as diversas profundidades apresen-

tadas pelos terrenos da amostra. Pra isso foram estabelecidas 

faixas de profundidade de cõmparação' (conforme item 1.1.1. 

das nórma. do IBAPE, anexo 1 das normas do PTI-Metrô, e 

item a. II - 1 - 1 . das normas da Càixa Econômica) formando 

quatro "Zonas da NormaY: 

1.0  Zona: residências isoladas, apartamehtos e/ou escritórios 

de padrão elevado - 30,00m a 60,00; 

2.0  Zona: apartamenos de padrâõ m&dio e/ou comércio de 

densidadé média - 25,00m a 50,00m; 



3° Zcna: residências de padrão médio e/ou comércio de 
densidade alta - 20,00m a 40,00m; 

4.° Zona: residências• de padrão modesto e/ou comércio de 
densidade baixa 15,00m a 30,00m. 

As profundidades equivalentes dos terrenos utilizados para a 
avaliação, estando dentro dos limites máximo e mínimo estabelecidos 
pea 'Zona da Norma", não sofreram qualquer ajuste de homogenei-
zação neste sentido (conforme irem 1 . 1 . 1 . das normas do IBAPE' 
item 6.2.1 . das normas do PTI-Metrô e item a. 1 1.1 .1 . das normas 
da Caixa Econômica). 

No entanto, quando estes terrenos apresentaram profundida-
des inferiores às mínimas estabelecidas pela referida "Zona", até 

.metade das mesmas, foi empregado um "fator profundidade" da-
do por: 

	

1/2 	
......(28) 

mi 

onde P. é a profundidade equivalente, quociente da áreadolbte pe- 

	

la frente efetiva do mermo 	e Por é a profundidade mínima da 
"Zona" (conforme as Normas dos Péritos, e item ai', 1 .2 das nor-
mas da Caixa Econômica). 

Da mesma forma, quando estes terrenos apresentaram profun-
didades superiores às máximas estabelecidas para a Zona até o 
dobro das mesmas, foi empregado um "fator profundidade" dado 
por: 

	

Pm. 1/2 	
.............(29) 

onde Pn. é a profundidade máxima da Zona (conforme item 1 - 1 .3. 
das normas do IBAPE, e item ali. 1 .3 das normas da Caixa Eco-

nômica). 

Segundo estas mesmas normas, para profundidades inferiores 
a 1/2 P' e superiores e 2 Pm. foram mantidos, respectivarnente, os 
preços para estes limites. 

quando à testada dos terrenos - trata-se de transformar pa-
ra uma única medida as diversas frentes apresentadas pe- 

	

* 	Entende-se por frente efel iva de 	um terreno a porieç5o da frente real sobre a perpen- 
dicular a uma das divisas quando arnbae .o oblíquas no nieenio san tido, considera-se 
a corda no caso de fr:nrce curva,. consdere-s, o prolongamento das frentea no caso 
da esquinas chanfradas 	 . 	- 



los terrenos da amostra, conforme as diversas "Zonas da 
Norma. Adotou-se como frente de referência 15m para a 

"l.° Zona" e lOrn para a "2°, 3? e 4.° Zonas". 

Quando os terrenos aipresentwam frentes efetivas distintas das 
estabelecidas nas "Zonas da Norma" foi utilizado um "fator testada" 
dado por: 

E. 1/4 
.....(30) 

onde E. é a frenet efetiva, e Er a frente de referência Para testadas 
inferiores a 1/2 Fr e 2 E' adotou-se, respectivamente, o preço para 
estes limites (conforme item n.°  1 .1.4. das normas do IBAPE; seme-
lhante quanto ao conceito às normas da Caixa Econômica, item a - II 
2.1.). 

No caso de terrenos com várias frentes, 4àe conforme o item 
4: 1.3. das normas da ABNT devem ser avaliados observando-se as 
vantagens decorrentes de suas características especiais, há algumas 
divergências entre as normas do IBAPE e PTI - Metrô e as normas 
da Caixa Econômica. Segundo as normas do IBAPE e PTI - Metrô 
6 referido coeficiente (CO) é obtido pela aplicação da expressão: 

(C. + 20) F,V + F2V2  + ... + E.V. 
C. = 	-- --- ------ 	 . . . . (31) 

20 FV 

onde C. = 1 para a "1.0  e 4.° Zonas da Norma"; 

C. = 2 para a "2.0  Zona da Norma"; 

= 3 para "3.0  Zona da Norma"; 

= frente efetiva para a via pública da qual resulte o maior 
valor como lote de uma frente; 

V1  = preço básico por m2  estipulado pela Planta de Valores 
da Prefeitura, em relação à frente F,. 

Já as normas da Caixa Econômica estipulam coeficientes fixos de 
valorização para lotes com frente e profundidade padrão, de acordo 
com o tipo de zona (central, semi-comercial e residencial), e o número 
de frentes. 

A diferença básica, portanto, entre as duas normas, é a existên-
cia ou não de •um limite de valor para o coeficiente de valorização 
pela esquina, ou outra frente, bem como maior ou menor consideração 
quanto às medidas do lote: 
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Isto posto, o?tamo; pelo uso do coeficiente calculado de acordo 

com as normas do IBAPE e PTI-Metrô, pela vantagem de aplicar-se a 

lotes de qualquer medida, e não unicamente aos classificados dentro 
do padrão vigorante no local da avaliação. 

Por outro lado, considerando que a maioria dos peritos avaliado-
res aponta, corno deficiência do coeficiente assim calculado, uma pos-

sível distorção com relação à realidade do mercado imobiliário em 
zonas predominantemente residenciais - onde a influência da esquina 
ou de várias frente: atinge no máximo 10% sobre o valor do terreno 

- fixamos para este limite o valor do coeficiente aplicado a estas 
zonas. 

Anda, de acordo com as normas do IBAPE e PTI-Metrô (item 
1,2.2. e item 6.3.2., respectivamente) os terrenos de esquina ou 

várias frentes, localizados nas zonas de residências individuais, não 

sofreram valorização pelo maior número de frentes. 

quanto ao valor venal dos terrenos - trata-se de considerar 
o preço médio dos terrenos lançado pela Prefeitura para fins 
de cá'culo do imposto predial e territorial urbano. 

Apresentando-se como preço muito inferior ao real de mercado, 

tem sido usado unicamente como indicador das características locais 
de solo e equipamento e inftaestrutura de serviços urbanos e hierar-

quia do sistema viário (conforme tem 1.3.5. das normas do IBAPE 
e item 6.4.6. das normas do PTI-Metrô). 

Trata-se, no entanto, de um indicador muito frágil pela subjetivi-
dade com que é estabelecido pela Prefeitura do Município. 

Para as ofertas e transações anteriores ao início das obras do 
Metrô foi adotada a Planta Genérica de Valores elaborada em 1965, 

em falta de outra mais próxima ao período a que se refere a pesquisa. 

Para as ofertas e transações posteriores à obra foi adotada a 
Planta Genérica de Valores elaborada em 1975. 

A homogeneização dos preços quanto ao valor venal levou em 
tonsideraçâo a relação entre o valor venal médio da área em que se 
localizam os terrenos de que se conhece o preço e o valor venal 
correspondente a cada um destes terrenos. O valor venal médio foi 

calculado em relação a áreas homogêneas quanto à demanda de 
tráfego, limites administrativos, barreiras materiais ou artificiais e uso 

do solo, (ZONA PERSIT) determinadas pelo Departamento de Plane-
amento de Tráfego da Cia. do Metropolitano de São Paulo. 

Para o-cálculo do valor venal médio foram utilizados os valores 



venais das quadras interceptadas por dois eixos, traçados na direção 

Norte-Sul, passando pelo centróide de cada "ZONA PERSIT". 

As normas citadas prevêem a aplicação de coeficientes em relação 

à declividade dos terrenos e à qualidade do solo. Mas por impossi-

bilidade de verificação deste fator, nas ofertas e transações das amos-

tras obtidas (principalmente as anteriores à obra) deixou-se de consi-

derar estes fatores. 

A homogeneização efetuou-se de forma a rebaixar os preços das 
ofertas e transações em relação às caracferílicas do terreno que ten-

dessem a elevá-los, e vice-versa, elevar os pre-cos das ofertas e tran-

sações em relação às características do terreno que tendessem a re-
baixá-los. 

Após a homogeneização, os preços dos terrenos foram agrupados 

com relação ao zoneamento - estabelecido pela Prefeitura em novem-

bro de 1972. Foram agrupados neste sentido também os preços dos 
terrenos do período 1966-1 968, anterior à lei geral de uso e ocupação 

do solo, a fim de melhor analisar o efeito específico da mesma, sobre 
o preço do solo. 

Os preços dos terrenos devidamente aPualizados, foram ainda 

empregados livres do processo de homogeneização achna apresenta-
do, a fim de avaliar a influência de cada um dos fatores considerados. 

Medidas de acessibilidade adotadas 

Os dados de acessibilidade empregados na pesquisa foram ce-

didos pelo Departamento de Pianejamento de Tráfego da Compa-

nhia do Metropolitano de São Paulo, e referem-se aos níveis de aces-

sibilidade dos centróides de 71 "ZONAS PERSIT", localizadas ao lon-
go da linha Norte-Sul. 

As "ZONAS PERSIT" são zonas de tráfego definidas de acordo 
com a homogeneidade de características da demanda de tráfego os 

limites administrativos, as barreiras naturais ou artificiais e o uso 

do solo. Os centróides das "ZONAS PERSIT" estão localizados no 
centro da gravidade populacional ou de atividades principal de cada 
zona24, A definição dos limites das "ZONAS PERSIT" e a determina-
ção dos níveis de acessibilidacie foram estabelecidos tomando por 

base os estudos desenvolvidos paa a definição do sistema metroviá-
rio de São Paulo5' e dos planos da cidade58. 

Os níveis de acessibilidade relativos ao ano de 1967 apresen-

tam uma distorção na medida que resuliani do carregamento do 

modelo da rede de transporte existente em 1972, com os dados 
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das pesquisas de origem-destino efetuadas pelo consórcio HOTCHTIEF 
MONTREAL DECONSULT em 1967-68. 

Os níveis de acessibilidade relativos ao ano de 1976 também 
apresentam distorções na medida em que, por falta de novas pes-
quisas de origem-destino, foram estabelecidos através de projeção 
dos dados de 1967-68, efetuada pela própria Cia. do Metrô. 

Os níveis de acessibilidade para cada "ZONA PERSIT" foram 
obtidos com relação aos seguintes indicadores: 

distância em quilômetros até a "ZONA PERSIT" 60; 

tempos de transporte por automóvel até a "ZONA PERSIT" 
60; para a hora de pico •da manhã, para o ano de 1967; 

tempos de transporte por automóvel até a "ZONA PERSIT" 
60; para a hora de pico da manhã, para o ano de 1976; 

tampos de transporte por ônibus até a "ZONA PERSIT" 60, 
hora de pico da manhã; pára o ano de 1967; 

tempos de transporte por ônibus integrado ao Metrô até a 
ZONA PERSIT" 60, para a hora de pico da manhã, para 

oano de 1976. 

O centróide da "ZONA PERSIT" 60 corresondè ao cruzamento 
da Avenida Anhangabaú com o Viaduto do Chá, no centro da cida-
de. 

Os níveis de acessibilidade de cada "ZONA PERSIT" foram 
adotados como níveis de acessibilidade dos terrenos nela situados. 
dos. 

Medida do nível de renda adotada 

Como medida do nível de renda adotou-se o da renda média 
familiar disponível para "Zonas Metrô", agregação de duas ou mais 
"ZONAS PERSIT", cedido 'pelo Departamento  de Planejamento de Trá-
fego da Companhia do Metropolitano de São Paulo. 

O nível de renda relativo ao ano de 1968 provem de pos-
qusa efetuada pelo consórcio HOCHTFIEF MONTREAL DEcONSULT56. 

Já o nível de renda relativo ao período posterior foi calculado 
pela própria Cia. do Metrô para 1975, através de projeção com 
base nos dados de 1968. 

Considerações quanto ao uso e ocupação do solo adotadas 

Quanto ao uso e ocupação do solo, preferiu-se considerar as 
restrições importas pela lei de zoneamento n.° 7.805 de, novem- 
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bro de 1972 (e posteriores retificações conforme a lei n.° 8.001 de 
dezembro de 1973 e a lei n.° 8.328 de dezembro de 1975), que re-
fletem praticamente o uso e ocupação vigentes na época de sua efe-
tivação. 

A área de estudo considerada apresetna sete tipos de zonas, 
conforme a referida lei: 

ZP. 1 , exclusivamente residencial, com coeficiente de aproveita-
mento* igual a 1; 

ZP.2 , predominantemente residencial, com coeficiente de apro-
veitamento igual a 1; 

ZP.3 , predominantemente residencial, com coeficiente de apro-
veitamento igual a 2,5; 

ZP.4 , uso misto, com coeficiente de aproveitamento igual a 3; 

ZP.5 , uso misto, com coeficiente de aproveitamento igual a 3,5: 

ZP.ó , uso misto, com coeficiente de aproveitamento igual a 1,5; 

ZP.8 , uso e ocupação indeterminados, para posteriordefinição, 
conforme os interesses da Prefeitura do Município. (Tra-
ta-se de áreas "congeladas" no que se refere ao uso 
e ocupação do solo). 

Indicador quanto à qualidade do entorno físico e dos serviços e equi-
pamentos urbanos adotado 

Como indicador da qualidade do entorno físico e dos serviços 
e equipamentos urbanos adotou-se, na falta de uma alternativa me 
Ihor, o valor venal atribuído aos imóveis por 'lançadores" da Prefei-
tura Municipal de São Pauo, cuja ohinião deveriarefletir, entre outras, 
estas características locais. Foram empregados os valores venais apre-
sentados na planta genérica de valores de 1965, a última eláborada 
antes do Metrô, e a de 1975, a mais recénte na época de desenvolvi-
mento deste etudo. 

3.. 2.4 - Análises estatísticas 

Os dados coletados foram reiacionados através de regressões 
simples e rnútiplas, efetuadas utilizando o programa SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences). 

Como variável dependente considerou-se o preço do solo 
(Cr$/ m9: 

relativo a ofertas e transações de terrenos ocorridas antes 

0 i1náxima de iree que se permite construir com relação à áres do terreno 
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(P1) e depois (P) da construção da linha Norte-Sul - defla-
cionado para dezembro •de 1967;  

relativo a ofertas e transaçõec de terrenos ocorridas antes 
(PH1 ) e depois (PH2) da construção da linha Norte-Sul, homo-
geneizado quanto à testada, profundidade, número de fren-

tes para a via pública e valor venal deflacionado para de-
zembro de 1967. 

Em correspondência ao preço do solo foram consideradas como 
variáveis independentes: 

a distância ao centro da cidade (Km) 

relativa aos terrenos de que se conhece o preço e avaliada 
pela distência (D) entre os centróides das "ZONAS PERSIT" 

em que estes se localizam e o centróide da "ZONA PERSIT" 
60; 

tempo de acesso ao centro da cidade, por transporte indivi-
dual (minj 

relativo aos terrenos de que se conhece o preço, e avaliado 
pelo tempo de acesso entre os centróides das "ZONAS PER-

SIT" em que estes se localizam e o centróide da "ZONA PER-

SIT" 60 - em 1967 (Ti,) e 1976 (TI2); 

tempo de acesso ao centro da cidade, por transporte cole-

tivo (mm.). 

r&ativo aos terrenos de que se conhece o preço, e avaliado 
pelo tempo de acesso entre os centróides das "ZONAS  PER-
SIT" em que estes se localizam e o centróide da "ZONA PER-
SIT" 60— em 1967 (TC) e 1976 (TC2); 

a renda média familiar mensal (Cr$/mês/família) 

relativa às "Zonas Metrô" onde estão localizados os terrenos 

de que se conhece o preço, e avaliada através de levanta-

mento em 1968 (R1.) e proe1ada para 1975 (R2) - ambas 

deflacionadas para 1967; 

uto e ocupação de solo 

relativo aos terrenos de que se conhece o preço, com base 

na Lei do Zoneamento imposta pela Prefeitura (ZP) a partir 

de 1972, refletindo, em geral, o uso e ocupação do solo 

vigentes na época; 

a testada dos terrenos (m) 

relativa aos terrenos de que se conhece o preço (1); 
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a profundidade média dos terrenos (m) 

relativa aos terrenos de que se conhece o preço (PM); 

o valor venal dos terrenos (Cr$/m2) 

relativo aos terrenos de que se conhece o preço, refletindo, 
em geral, hierarquia da trama viária, o equipamento e servi-
ços urbanos existentes e as condições físicas locais em 1965 
(V,) e em 1975 (V2). 

As relações abaixo indicadas foram estudadas empregando-se da-
dos relativos a terrenos suleitos  às mesmas restrições de uso e ocupa-
ção do solo (ZP): 

= f (D) LNP T  = f (LnD) 
= f 	(TI1 ) LnP, = f 	(LnTI,) 
= f (TC1 ) LnP, = f (LnTC,) 

P, = f 	(R1) LnP, = f (LnR3 
P, f(fl) LnP, =fanD 

= f •(PM) LnP, = f (LnPM) 
= f 	(V,) LnP 	= f 	(LnV,) 

PH = f (0) LnPF-1, = f (LnÕ) 
PH, = 	f 	(TI,) LNPH, = f (LnTl,) 
PH1  = f (TC) LnPH, = f (LnTC,) 
PH = f (R) LnPk 1  = f (LnR,) 

= f (0) LnP, = f (LnD) 
P2  = f 	(TI2) LnP2  = f 	(LnTI,) 
P2  = f (TC2) LnP2  = f (1nTC2) 
P2  = f 	(R2) LnP2  = f (LnR2) 

= f(T) [nP2  = f (LnT) 
= f (PM) LnP2  .= f (jpf) 
= f •(V2) LnP2  = f (LnV2) 

PH2  = f (D) LnPH = f ([nO) 
PH2  = f TI2) LnPH2  = f (LnTI2) 
PH2  = f (TC2) LnPH2  = f (LnTC2) 
P11, = f (R2) LnPH2  = f (LnR2) 

As relações abaixo indicadas foram estudadas englobando dados 
relativos a terrenos sujeilos a diferentes restrições de uso e ocupação 
do solo (ZP) - já que estas, no caso, constituem uma das variáveis 
independentes consideradas: 

f (D, .ZP, R,, T, EM) 
= •f (TI, ZP, •R, T, PM) 

E' = f (TCI, ZP, R, T, EM) 
EH = f(D,ZP, R) 
EH, = f (TI, ZP, R) 
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PH = f(rC,.ZP,R) 
f (LnD, ZP, LnR, LnT, LnPM) 

LnP, = f (LnTI, ZP, LnR1 , LnT, LnPM) 
LnP1  = f (LnTC1, ZP, LriIR1, LnT, LnPM) 
LnPH1  = f (LnD, ZP, tnR1 ) 
LnPH1  = f (LNTI,, ZP, LnR,) 
LriPH, = f (LnTC1, 2, LnR) 
E', = f(D,ZP, R,,T, PM) 

= f (T!, ZP, R,, T, PM) 
E', = f (TC,, ZP, R,, T, PM) 
PH, = f (D, ZP, R,) 
PH, = f (TI,, ZP, R,) 
PH, = f (TC,, ZP, R,) 
LnP, = f (Ln'D, ZP, LnR,, LnT, LnPM) 

f (LnTI,, ZP, LnR,, LnT, LnPM) 
f(LnTI,, ZP, LnR,, LnT, LnPM) 

LnPH, = f (LnD, ZP, LnR) 
LnPH, = f (LnTI,, ZP, LnIR,) 
LnPH, = f (LnT'C,, ZP, LnR,) 

Estas r&ações foram estudadas separadamente utilizando os da-
dos do tramo Norte-Centro e do tramo SukCentro. 

Destas relações ficou excluída a variável correspondente às con-
d.içõe.s físicas locais e de equipamentos e serviços urbanos por ter 
sido representada pelo valor venal, que reflete conjuntamente, em 
Iermo gerais, a. localização dos terrenos com relação aos principais 

pó1os da área urbana. 

O estudo comparativo da valorizaçâo dos terrenos em Santan.a 
baseou-se no confronto dos preços de terrenos localizados neste bairro 
e em suas adjacências (áreas de "impacto') com os preços de terrenos 

situados no alto da Moáca, Vila Prudente e lpiranga (áreas de "con-

trole"). 

Para tanto foram obtidas retas de regressão correspondentes aos 

períodos anterior e posterior à construçã odo Metrô, para as áreas de 

"impacto" e para as áreas de "controle". 

Face à escassez de dados relativos aos preços de terreno, proce-

deu-se à análise agrupando-os convenientemente e empregando a va-. 

riávei fictícia ("dummy") "A" valendo O para as áreas de "impacto" e 

1 para as áreas de "controle". 

Trata-se de relações estudadas simultaneamente com os dados 
das áreas de "impacto" e "controle", relativos a 1967 ou 1976: 
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LNPH = f (LnD, "A", LnD x "A") 
LnPH = f LnTI, "A"; LnTI -x "A") 
LnPH = f (LnTC, "A", LnTC x "A") 

A variável fictícia "A" permite constatar as alterações resultantes 
no termo independente (intercepto) da equação de regressão; quando 
multiplicada pela variável independente (LnID x "A", LnTl x "A", etc ... ) 
indica a variação no coeficiente de elasticidade da função considerada. 

3.3 - Resultados 

3. 3. 1 - Regressões simples* 

A análise das tabelas de regressões simples levou aos seguin-
tes resultados: 

os índices de correlação entre o preço do solo e as variáveis re-
presentativas das condições de acessibilidade ao centro apresen-
taram-se, em geral, altos e negativos; os maiores índices ocorre-
ram no período anterior à construção da linha do Mefrô ,empre-
gando-se o preço do solo homogeneizado e a forma logarítmica 
das variáveis em questão:: 

- 0,86073 para LnPH, = f (LnTl i) trecho Norte- Centro ZP.2 
(Tabela (04), 

- 0,80996 para LnPH1  = f (LnD) trecho Sul-Centro ZP.2 (Tabe-
la 12), 

- 0,92806 para LnPH1(= f (1nTC1)trécho Sul-Centro ZP.3 (Ta-
bela (20). 

- 0,66106 para LnPH = f (LnD) trecho Sul-Centro ZP.8 (Tabe-
la 28); 

no período posterior à construção da linha Norte-Sul, os maiores 
índices de correlação entre o preço do solo e as variáveis repr-
sentativas das condições de acessibilidade obtiveram-se para o 
preço do solo isento do processo de homogeneização:• 

- 0,80799 para P2  = f (TC,) trecho Norte-Centro ZP.2 (Tabela 
05), 

- 0,68255 para LnP2  = f (LnD) trecho Sul-Centro ZP.2 (Tabela 
15), 

0,62652 para P, = f (TI2) trecho Sul-Centro ZP.3 (Tabela 21), 

- 0,63776 para LnP2  = f (LnD) trecho Sul-Centro ZP.8 (Tabela 
31); 

Todas as - regress5eo simples foram consideradas adotando-,e valores F (5F4EDEc0R), ao 
vai 5%. 



tomando-se pôr base os mesmos indicadores das condições de 
acessibilidade que apresentaram, no período anterior ao Metrô, os 
maiores índices correlação, verificou-se no período posterior um 
decréscimo dos mesmos: 

- 0,62946 para 1.nPh2  = f (LnTI2) Norte-Centro ZP.2 (Tabela 

08), 

- 0,60847 para LnPH, = .f (LnD) Sul-Centro ZP.2 (Tobela 16), 

- 0,43020 para LnPH2  = f (LnTC2) Sul-Centro ZP.3 (Tabela 24), 

- 0,44257 para LnPH2  = f((LnD) Sul-Centro ZP.8 (Tabela 32); 

os índiées de correlação entre o preço do solo e a. renda média 
familiar apresentaram-se, em geral, baixos e positivos; os maiores 
índices foram obtidos principa4mente se empregando a forma loga-
rítmica das variáveis consideradas, tanto no período anterior à 
construção da linha: 

+ 0,047782 para LnP = f (LnR,) Norte-Centro ZP.2 (Tabela 03), 

+ 0,59370 para LnPH = f (LnRi) Sul Centro ZP.2 (Tabela 12), 

+ 0,51774 para LnPI-41  = f (LnR) Sul-Centro ZP.3 (Tabela 20), 

- 0,52041 para P1  = f (R3 Sul-Centro ZP.8 (Tabela 25), 

como no período posterior: 

+ 0,24394 para P2  = f (R2) Norte-Centro ZP.2 (Tabela 05), 

+ 0,67291 para LnP, = f (LnR2) Sul-Centro ZP.2 (Tabea 15), 

+ 0,48200 para Ln:P, = f (1.n.R2) Sul-Centro ZP. 3 (Tabela 23), 

+ 0,64114 para LnP2  = f (LnR2) Sul-Centro ZP.8 Tabela 31); 

comparando os doi períodos, após a construção do Metrô verifi-
cou-se um crescimento dos índices de correlação entre o preço 
do solo e a renda média familiar nas áreas do trecho Sul-Centro, 
com uso predominantemente residencial (ZP.2), ou indeterminado 
(ZP.8) - mesmo tomando por base as relações que, no período 
anterior, apresentaram os maiores índices de correlação: 

+ 0,23689 para 1.nP2  = f (LnR2) Norte-Centro ZP. 2 (Tabela 07); 

+ 0,65719 para LnPH2  = f (LnR2) Sul-Centro ZP. 2 (Tabela 16), 

+ 0:29301 para LnPH2  = f (LnR) Sul-Centro ZP. 3 (Tabela 24), 

+ 0,60666 para P2  = f (R2) Sul-Centro ZP. 8 (Tabela 29); 

note-se que o nível de renda média familiar resultou maior no tre-
cho Sul-Centro do que no trecho Norte-Centro (Tabelas 87, 88, 89, 
90 e gráfico 9); 
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preço do solo apresentou índices de correlação muito baixos 

quando relacionado com a testada e profundidade média dos terre-

nos, em todos os casoc considerados; 

preço do solo apresentou, em geral, forte correlação positiva com 

va1or venal no período anterior à construção da linha do Metrô: 

+ 0,98564 para P = f (Vi) Norte-Centro ZP. 2 (Tabela 01), 

+ 0,84597 para LnP, = f (LnV1 ) Sul-Centro ZP. 2 (Tabela 11), 

+ 0,89694 para P1  = f (V) Sul-Centro ZP. 3 (Tabela 17), 

- 0,58845 para Pi  = f (V1 ) Sul-Centro ZP. 8 (Tabela 25); 

posteriormente ao Metrô estes índices de correlação, entre o preço 

do solo e o valor venal, em geral, decresceram, apesar de serem os 

maiores alcançados para o período em quase todos os casos: 

+ 0,86836 para P2  = f (V2) Norte-Centro ZP. 2 (Tabela 05), 

+ 0,68187 para LnP2  = f (LnV,) Sul-Centro ZP. 2 (Tabela 15), 

+ 0,79244 para P2  = f (V2) Sul-Centro ZP. 3 (Tabela. 21), 

+ 0,61730 para P2  = f (V2) Sul-Centro ZP. 8 (Tabela 29); 

no período posterior à construção do Metrô, nas áreas localizadas 

ao longo da linha Norte-Sul, verificou-se um decréscimo da influên-

cia da distância ao centro na determinação do preço do solo; de 
fato, no trecho Norte-Centro, nas áreas predominantemente resi-

denciais (ZP .2), para cada acréscimo de 10,00% no logaritmo*  da 
distância ao centro, em 1967, correspondeu um decréscimo de 

21,42% no logaritmo do preço do solo (Tabela 04); já, em 1976, 
para este mesmo aumento na distância ocorreu um decréscimo de 

9,41% no logaritmo do preço do solo (Tabela 08); no trecho Sul-
Centro esta variação resultou com menor intensidade nas áreas com 
uso predominantemente residencial, passando de 13,97% (Tabela 

12), em 1967, para 11,51% (Tabela 16), em 1976 - e nas áreas 
com taxas de ocupação regulamentar baixa e uso indeterminado 

(ZP. 8)— de 9,91% (Tabela 28), em 1967, :para 4,38% (Tabela 32), 
em 1976; maior variação ocorreu nas áreas de uso misto (ZP 3), 

onde, para um aumento de 10,00% no logaritmo da distância ao 
centro, o decréscimo do logaritmo do preço do solo passou de 
18,83% (Tabela 20), em 1967, para 8,75% (Tabela 24), em 1976; 
alteração semelhante, menos ou mais acentuada, ocorreu em geral, 

com relação à variação do preço do solo em função do tempo de 

acesso ao centro; no trecho Norte-Centro, nas áreas predominante-

mente residenciais, (ZP. 2), a maior variação resultou com relação 

Logaritmo em base "natural'. 
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ao logaritmo do tempo de viagem por transporte toietivo, tal que, 
em cada aumento de 10,00% configurou-se no logaritmo do preço 

do solo uma queda de 29,04% (Tabela 04), em 1967, e 9,96% 
(Tabela 08), em 1976; neste mesmo trecho, com relação ao logarit-

mo do tempo de viagem por transporte individual, o decréscimo 

do logaritmo do preço do solo, com relação ao aumento de 10,00% 
no logaritmo da distância ao centro, foi de 22,68% (Tabela 04), 

em 1967, e 15,42% (Tabela 08), em 1976; no trecho Sul-Centro, nas 

área% predominantemente residenciais, a variação do logaritmo do 
preço do solo em função do logaritmo do tempo de viagem, com 

relação ao transporte individual manteve-se praticamente constante 

entre 1967 e 1976; e com relação ao transporte coletivo inverteu-se 

a tendência geral, tal que, para um aumento de 10,00% no logarit-

mo do tempo de viagem resultou um decréscimo no logaritmo do 

preço do solo de 15,27% (Tabela 12), em 1967, e 29,80% (Tabela 

16), em 1976; nas áreas com uso misto (ZP. 3) observou-se para 
cada acréscimo de 10,00% no logaritmo do tempo de viagem por 

transporte individual, um decréscimo no logaritmo do preço do 

solo de 17,40% (Tabela 20), em 1967, e 11,59% (Tabela 24), em 

1976; e de 19,10% (Tabela20), em 1967, para 10,71%; (Tabela 24), 
em 1976, com relação ao logaritmo do tempo de vagem por trans-

porte coletivo; nas áreas com taxa regulamentar de ocupação baixa 
e uso indeterminado (ZP. 8), as alterações na variação do logaritmo 

do preço do solo em função de um aumento de 10,0% no logaritmo 
do tempo de viagem ao centro foram menos acentuadas passando 

de um decréscimo de 7,93%; (Tabela 28), em 1967, para 5,01% 
(Tabela 32), em 1976, com relação ao transporte individual - e de 
7,20% (Tabela 28), em 1967, para 3,89 (Tabela 32), em 1976, com 

relação ao transporte coletivo. 

33 .2 - Regressões múlliplas* 

A análise das tabelas de regressões múltiplas levou aos seguin-

tes resultados: 

com .relação ao trecho Norte-Centro, para o período anterior à cons-
trução da Enha do Metrô, o maior índice de correlação (R = 

0,88376) resultou para •a equação de regressão: 

LnPH = 938339- 2,01439 LnTI1 	(Tabela 43), 

tendo sido eliminadás as demais variáveis consideradas (LnRt  e ZP); 

* Todas as regressêes nálliples foram consideradas adotando-se valores de 1 (sNEoEcoR) ao 
nível de 5%; as comparações entre os coeficientes de regressão móltípla limitaram-se ao 
estabelecimento da maior ou menor influência das variáveisl - quando consideradas em 
termos logasitmicos - não sendo cabível estabelecer, em termos quantitativos, diferença 
com relação a esta influência, pois os dados processados não sofreram padronização anterior 
(transformação para média O e desvio padrão 1). 
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para o período posterior ao Metrô, o maior índice de correlação 
(R = 0,72667) resultou para a equação de regressão: 

LnP2  = 7,88670 - 1,36341 LnTI 2 + 0,18582 ZP (Tabela 52), 

tendo sído eftminàdas as demais variáveis (LnR2, LnT, LnPM); 

com relação ao trecho Sul-Centro, para o período anterior ao Metrô, 

o maior índice de correlação (R = 0,88875) resultou para a equação 
de regressão: 

LnPH1  = 5,77429 - 1,45880 LnTI1  + 0,45914 LnR1 - 0,03666 
ZP. (Tabela 67); 

para o período posterior ao Metrô, o maior índice de correlação 
(R = 0,73178) resultou para a equação de regressão: 

LnP2  = 1,72095 - 0,85513 NnTC2  + 1,38842 LnR2 + 0,03913 
ZP. (Tabela 77); 

note-se que os maiores índices de correlação foram obtidos consi-

derando a forma logaritrnica das variáveis c-m questão; porém, no 
período anterior ao Metrô, estes índices corresponderam ao preço 
do o!o homogeneizado, •e no período posterior, ao preço do solo 
isento deste ajuste; 

no trecho Norte-Centro, no período anterior ao Metrô, em geral, 

somente as variáveis relativas às condições de acessibilidade resul-
taram explicativas das variações do preço do solo e, com menor 

freqüência, a profund:dade média dos terrenos; já, no período 
posterior, destacou-se o zoneamento, juntamente às variáveis rela-
tivas às condições de acessibilidade e, com menor freqüência, ao 
nível de renda média familiar; 

no trecho Sul-Centro, no período anterior ao Metrô, juntamente 

às variáveis relativas às condições de acessibiidade, participaram, 

em geral, das equações de regressão, o nívei de renda média 
familiar e a profundidade média dos terrenos; no período poste-

rior ao Metrô, em geral, às variáveis relativas às condições de 
acessibilidade, agregaram-se o nível de renda média familiar e, 
com menor freqüência, o zoneaiqiento. 

3.33 - Valorização dos terrenos em Santana* 

O estudo dos preços dos terrenos em Santana ("área de impac-

to") indicou (Tabelas 81 a 86 e Gráfico 9), entre 1967 e 1976, uma 

Preços e m bese em set:mbro de 1976, referentes a Ierrsnos localizados em ZP .2, de 
baixo coeficiente de aproveitamento e uso predominaneemertte residencial; as outras cate-
gorias de zoneemento no foram consideradas por insuficiência de dados sobre preços de 
terrenos. 
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valorização dos ri3smos (além da taxa de inflação monetária) a par: 

tir de 4,8 Km do centro nas proximidades da Estação Carandirú, ma-

ximizando-se e mdireção à periferia, onde, a 9,1 Km centro atingiu 

uma taxa de 84,5%, tendo variado de Cr$ 421,00/m2  (1967) parã 
Cr$ 778,00/m2  (1976). 

Através do confronto entre as diferenças de preços de terrenos 

na "área de impacto" e nas "áreas de controle", antes e depois da 

construção da linha Norte-Sul, empregando-se a variável fictícia "A", 

observeou-se que a taxa de vaiorização taribuível ao Metrô atingiu 

100,0% da ocorrida no período, até 5,8 Km do centro, nas proxi-

midades do terminal Norte da linha, onde o aumento (além da taxa 

de inflação monetária) foi de 19,4%, o preço dos terrenos variando 
de Cr$ 1 . 105,00/m2  (1967) para Cl 1 .320,00/m2  (1976); a partir 
desta distância até a periferia, a taxa de valorização provocada pelo 

Metrô decresceu, reduzindo-se, a 9,1 Km do centro, a 16,7% da 
valorização totaL ocorrida, ou seja, a um aumento de 14,1% do 
preço dos terrenos. 

3.4 - Conclusões 

Analisados os resultados anteriormente apresentados, concluiu-
se que o preço do solo é significativa'ment ecorrelacionado ao nível 
de acessibilidade (distância ou tempo de acesso por transporte indi-
vidual ou coletivo ao centro) - tal que, à medida que aumenta a 

dificuldade de acesso ao centro diminui o preço do solo, estabele-

cendo-se uma relação que se ajusta melhor a curvàs decrescentes, 
do tipo logarítmico. 

De maneira geral pode-se dizer que nas áreas ao longo da li-

nha Norte-Sul do Metrô de São Paulo ocorreu, após a construção 

da mesma, uma restrição ou estagnação do efeito da acessibilidade 

sobre o preço do solo; ou seja,inverteu-se a tendncia natural do 

crescimento da importância da acessibilidade ao centro, com aumen-

to das dificuldades de acesso ao mesmo - resultado da maior de-
manda da viagens, com o crescimento e adensamento da população. 

Esta restrição ou estagnação do efeito da acessibilidade sobre o pre-

ço do solo poderia ser atribuída parteJà construção da linha Norte-

Sul do Metrô, e parte a tendências evidentes de descentralização do 

comércio e serviços, com a criação ou fortificação de subcentros. 

No trecho Sul-Centro, em que a pesquisa ficou limitada a uma 

estimativa da valorização geral - em parte resultante, provavel-

mente, da construção do Metrô, e em parte por outros fatores, tais 

cmo, melhorias nos serviços urbanos, crescimento da demanda gb- 
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bal de imóveis, atteraçôes na conjuntura econômica, etc, observou-se 

um aumento do preço do solo (além da taxa de inflação monetária) 

a partir das imediações das Estações Ana Rosa e Vila Mrina, em di-

reção à periferia. 

Na pesquisa restrita a Santana e adjacências, confrontando a 

área com outras semelhantes, mais afastadas da linha Norte-Sul (Alto 

da Moóca, Vila Prudente e parte d,o Ipiranga), estimou-se que a 

va!Õrização provocada especificamente pelo Metrô, nos terrenos clas-

sificados em ZP.2 (com baixo coeficiente de aproveitamento, ocupa-

dos em geral com habitações unifamiliares) ocorreu a partir das me-
diações da Estação Carandirú, maximizando-se junto ao terminal da 

linha, e decrescendo e mdireção à periferia. 

No trecho Sul-Centrd, com níveis de renda média familiar supe-

riores aos do • trecho- Nort6-Centro, obServou-se uma participação 

maior desta variáv& na determinação do preço do solo. Haveria 

assim uma relação direta entre o grau de participação do nível de 

renda da população na determinação do preço do solo, e este nível 

de renda (no entanto, nada se pôde concluir quanto às variações 
na participação deste nível de renda na determinação do preço do 

solo, antes e depois do Metrô, porque os dados de nível de renda 

relativos ao período po1sterior ao Metrô a que se teve acesso, não 

foram obtidos por pesquisa direta, mas através de projeção sobre 

situações ante!iores). 

As restrições de uso e ocupação do solo apresentaram, em ge-

ral, uma participação maior na determinação do preço do solo no 

período posterior à construção do Metrô, quando já controladas pela 

Lei do oneamento. Neste sentido, observou-se uma valorização maior 

nas áreas com coeficientes de aproveitamento maior, conforme a 
referida Lei. 

Quando à qualidade do entorno físico e dos serviços e equipa-

mentos urbanos, represenatda pelo valor venal dos terrenos, esta 

mostrou-se fortemente relacionada com o preço do solo, principal-
mente no período anterior à construção do Metrô, o que viria refor-
çar a tese que o preço do solo seria inclusive função das caracte-
rísticas específicas de cada área. 

Finalmente, observou-se que, de manira geral, no período an-

terior ao Metrô, antecedendo, portanto, à aplicação da primeira Lei 
do Zoneamento na cidade de São Paulo, as -melhores correlações 

foram obtidas empregando-se o preço de terrenos homogeneizado 
conforme ditam as normas de avaliação vigentes; no período pos-

terior ao Metrô, já presentes as restrições de uso e ocupação do 
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solo impostas pela legislação, as melhores cortelações resGítaram 
empregando-se o preço de terrenos isento deste ajuste; o que levou 
a concluir que, provavelmente, face às alterações ocorridas entre os 
dois períodos, as normas de avaliação, no tocante ao processo de 
homogeneização das características dos imóveis; estariam refletindà 
de forma inadequada as considerações do mercado imobiliário na 
determinação dos preços dos terrenos. 

Decerto novas pesquisas irão cõhtribuir para úmmelhôr enten- 
dimento destas questões. 	 - 

APËNDICE 

Dados Coletados 

Os dados quanto à acessibilidade D, TI, tC), renda (R), uso do 
solo (ZP) e valor venal (V) foram relacionados ao preço de oferta -ou 
transação de terreno vagos, localizados ao longo da linha Nõrte-Sul 
do -Metrô de São Paulo, e ao redor de seus- terminais. 

Destes terrenos, 160 pertencem ao trecho Norte-Centro e 405 ao-
trecho Sul-Centro. A maior parté, 248, localiza-se em • ZP. 2, (uso 
predominantemente residencial); o restante localiza-se principalmente 
em ZP. 3 e ZP. 4 (uso misto) ou ainda ZP. 8 (áreas "congeladas", 
sem definição quanto ao uso e ocupação), como indicamos a seguir: 

NORTE-CENTRO (1967) 

Futura B-P. 2 37 terrenos 
Futura ZP. 3 - 6 terrenos 
Futura ZP. 4 - 11 terrenos 
Futura ZP. 5 - 1 terreno 
Futura ZP. 8 - 24 terrenos 

NORTE-CENTRO (1976) 

ZP. 1 - 2 terrenos 
ZP. 2 - 44 terrenos 
ZP. 3 - 15 terrenos 
ZP. 4 - 12 terrenos 
ZP. 8 - 8 terrenos 

SUL-CENTRO (1967) 

Futura ZP. 1 - 13 terrenos 
Futura ZP. 2 - 69 terrenos 
Futura ZP. 3 - 29 terrenos 
Futura ZP. 4 - 18 terrenos 
Futura ZP. 5 - 16 terrenos 
Futura ZP. 8 - 36 terrenos 
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SUL-CENTRO (1976) 

ZP. 1 - 13 terrenos 
ZP. 2 - 98 terrenos 
ZP. 3 - 70 terrenos 
ZP. 4 - 12 terrenos 
ZP. 5 - 11 terrenos 
ZP. 8 - 20 terrenos 

Da  mesma forma, a fim de proceder à análise da variação do 
preço do solo através do uso de áreas de controle, foram obtidos 
dados com relação a 89 terrenos vagos, localizados no Alto da Moóca, 
Vila Prudente e parte do Ipiranga, como relacionamos abaixo: 

ÁREA DE CONTROLE (1967) 

Futura ZP. 2 - 19 terrenos 
Futura ZP; 3 - 8 terrenos 
Futura ZP. 4 - 1 terreno 
Futura ZP. 6 - 4 terrenos 

ÁREA DE CONTROLE (1976) 

ZP. 2 - 45 terrenos 
ZP. 3 - 10 terrenos 
ZP. 4 - 2 terrenos 
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ÃREA DE IMPACTO - NORTE CENTRO - 1967 

ZP ZM PERSIT D Ti TC R 	T 	PM 	V 	P PH ANO 

3 19 1,74 5 17. 723.30 20,00 30.00 140 860 603 
43 193 6,08 14 44 443,00 7000 28,51 6 49 39 
43 193 6,08 14 44 443,00 10,00 25,00 10 51 32 
43 193 6,08 14 44 443,00 4860 36,00 6 57: 51 
43 193 6,08 14,44 443,00 26.00 48,00 8. '75 70 
43 193 6.08 14 44 443,00 35.00 30,00 10 37 20 
46. 191 6,96 16 39. 691,90 10,00 50,00 20 75 34 
45 191 6,96 16 39 691,90 6,00 50,00 .18 96 55 
45 191 6,96 16 39 691,90 8,00 51,00 12 81 75 
45 191 6,96 16 39 691,90 5,20 30.00 20 150 71 
45 191 6.96 16, 39 691,90 . 	6.00 22,00 .20: 150 69 
45 191 6,96 16 39 691,90 .18,80 51,06 15 40 21 
45, 191 6.96 16, 39 691,90 24,50 70,00 .10 77 70 
45 192 7,63 17 42 691,90 5,00 26.00 , .6 35 38 
46 230 4,43 10 26 607.30 5,50 40,00 30 120 90 
46 230 443 10 26 607,30 750 40,50 20 126 135 
46 230 4,43 10 26 607,30 12,37 101,80 20 68 78 
47 158 8,13 19 46 535,30 11,00 35,00 4 33 28 
47 188 7,30 17 37 535,30 12,00 47,00 . 	8 59 41 

118 156 8,38 20 52 537,60 16,00 30,00.. 6 29 27 
118 156 8,38 20 52 537,60 80,00 500,00 :5 8 9" 
118 156 8,38 20 52 537,60 20,00 20,50 8 56 37 
118 157 8,95 21 48 531,60 8,40 34,17 7 .33 18 
118 157 8,95 2,1 48 537,60 8,00 27,00 15 78 20 
118 157 8,95 21 48 537,60 22,00 30,00 7 46 16 
118 157 8,95 21 48 537,60 26.00 25,00 6 51 25 
118 ' 157 8,95 21 48 537,60 10.00 25.00 . 	6 37 . 	27 
118 157 8.95 21 48 537,60 14.00 36,00 5 40 26 
118 157 8,95 21 48 537,60 8,00 57,50 12 77 29 
118 157 8,95 21 48 537,60 32,00 58,00 15 45 11 
118 157 8,95 21 48 537,60 800 27,00 -. 	'5. . 	34 26 
118 157 8,95 21 48 537,60 20,00 50,00 6 27 15 
118 	' 157 8,95 21 "48 537,60 20,00 45,00 6 25 14 
118, 157 8,95 21 48 537,60 10,00 35,00 6 27 17 
118 157 8,95 21 48 537,60 17,00 50,00 7 49 25 
118 157 8.95 21 43 537,60 14,00 30,00 ' 5 32 20, 
118 157 8,95 21 '48 537,60 12,00 34,00 ' 	6 29 17 
28 275 3;61 9 25 630,50 7,00 45,00 20 159 198 
28 - 	275 3,61 9 25 630,50 5,00 '44,00 20 123 169 
48 	. 189 5,39 13 32 607,30 8,00 31,00 '17 122 109 
47 158 8,13 19 46 535,30 10,00 40,00 - ' 	3 '46 55 
47 158 8,13 19 46 535,30 ' 	6.50 20,00 ''5 '48 39 
47 ' 188 7,30 17 37 '535,30 " 	8,00 '22,00 ' 	6 102 98 
43 193 6,08 14 44 '443,00 28,30 13,50 10 179 91 
46 190 5,54 13 30 607,30 11,00 30,00 40 224 148 
46 .190 5,54 13 30 607,30 15,00 55,00 ' 40 174 100 
46 	, 190 5,54 13 30 601,30 5,70 23.24 40 323 260 
46 190 5,54 13 30 607,30 '6,20 161.20 "30 143 145' 
46 230 4,43 10 26 607,30 30,00 '10,00 30 347 158 
46 230, 4,43 10 26 607,30 " 	7,30 '45,00 ' 	35 188 105 
46 230 4,43 10 26 607,30 ' 31,00 98,00 20 182 185 



4 46 230 4,43 10 26 607,30 5,00 15,00 20 112 114 66 

4 118 156 8,38 20 52 537,60 10,00 33,00 6 37 38 66 

4 118 157 8,95 21 48 537,60 8,00 24,00 6 58 38 66 

5 1 22 2,32 2 6 638,10 16,00 40,70 300 1515 1328 66 

8 3 8 2,37 7 24 723,30 6,50 26,00 60 837 444 66 

8.3 , 9 2,34 931 723,30 5,00 38,00 60610 303 66 

8 3 120 3,40 8 23 723,30 5,60 55,00 30 139 135 66 

8 3 120 3,40 8 23 723,30 69,00 33.04 30 194 132 66 

8 3 120 3,40 8 23 723,30 17,00 16,00 25 216 133 66 

8 3 120 3,40 8 23 123,30 5,50 40,00 '40 217 138 61. 

8 3 121 3,05 8 20 723,30 5,50 22,00 20 . 	161 219 67 

8, 3 121 3.05 8 20 723,30 8,00 42,00 20 87 128 67 

8 3 121 3,05 8 20 723,30 10,00 60.00 20 73 120 67 

8 3 121 3.05 8 20 723,30 5,00 30,00 25 273 303 66 

8 3 121 3.05 8 20 723,30 5,60 30,00 25 162 175 66 

8 3 121 3.05 8 20 723,30 5,50 44,00 20 101 167 67 

8 3 121 3,05 8 20 723,30 10,00 50,00 30 156 159 67 

8 3 . 	121 3,05 8 20 723,30 7.00 24,00 60 215 90 66 

8 3 121 3,05 8 20 723,30 6,90 64,00 50 146 100 66 

8 3 121 3,05 8 20 723,30 6,00 30,00 30 102 91 66 

8 3 121 3,05 8 20 723,30 7,00 30,00 30 243 207 67 

8 3 121 3.05 8 20 723,30 17,70 38,10 20 142 162 66 

8 3 121 3,05 8 20 723,30 5,00 14,00 30 347 337 66 

8 46 189 5,39 1332 607,30 6,80 22,00 50 425 143 68 

8 46 190 5,54 13 30 607,30 12,00 23,70 50 196 104 67 

8 118 157 8,95 21 48 537,60 12,00 30,00 5 40 27 66 

8 118 157 8.95 21 48 537,60 7,00 31,00 5 32 26 66 

8 118 157 8,95 21 48 537,60 12,00 35,00 5 25 16 66 

tR .Cr.$(611967); V-Cr.$(12/1965); P.Cr.$(12/1967); PH-Cr.$(12/1967). 

ÁREA DE IMPACTO NORTE CENTRO- 1976, 

ZPZMPERSIT D TITC R 	T 	PM V. 	P' PH' ANO 

1 118 157 8,95 25 48 696,03 10,00 36,00 138 915 942 75 

1 118 157 8,95 25 48 696,03 12,50 24,96 121 1779 2006 75 

2 3 25 1,20 8 10 813,69 11,00 163,64 1578 4536 5756 76 

2 3 25 1,20 8 10 813,69 30,00 45,00 1578 5045 4135 75 

2 43 193 6,08 20 43 558,93 8,00 20,00 112 1350 1267 76 

2 43 193 6,08 20 43 558,93 5,00 50,00 135 1743 1953 75 

2 43 193 6,08 20 43 558,93 40,00 30,00 90 1024 945 75 

2 43 193 6,08 20 43 558,93 62,23 23,29 90 1266 1299 75 

2 45 191 6,96 21 46 805,59 10,00 34,00 225 1130 814 76 

2 45 191 6,96 21 46 805,59 7,00 30,00 225 1884 1474 76 

2 45 191 6,96 21 46 805,59 13,50 34.37 180 1638 1365 76 

2 45 191 6,96 21 46 805,59 6,00 50,00 338 1176 719 76 

2 45 191 6,96 21 46 805,59 14,00 56,00 270 1672 1095 75 

2 45 191 6,96 21 46 805,59 50,00 24,00 270 1649 835 75 

2 45 191 6,96 21 46 805,59 21,00 20,00 180 1488 1125 75 

2 45 191 6,96 21 46 805.59 8,30 22.00 135 1489 1876 75 

2 45 191 6,96 21 46 805,59 20,00 50,00 135 1385 1564 75 

2 45 191 6,96 21 46 805,59 20,00 30,00 112 2188 2665 75 



2 45 191 6,96 21 46 805,59 20,00 30,00 180 1339 1013 75 
2 45 191 6,96 21 46 805,59 24,00 68,96 101 1258 2238 75 
2 45 191 6,96 21 46 805,59 10,00 40,00 180 1732 1558 75 
2 45 191 6,96 21 46 805,59 10,00 35,00 133 1625 1973 76 
2 45 191 6,96 21 46 805,59 10,00 47,50 180 787 771 75 
2 45 192 7,63 22 42 805,59 20,20 75,64 112 857 790 75 
2 45 192 7,63 22 42 805,59 20,00 48,00 135 722 445 75 
2 45. 192 7,63 22 42 805,59 20,2Ó 76,63 112 879 741 75 
2 45 192 7,63 22 42 805,59 7,00 28,00 202 930 414 75 
2 45 	. . 	192 7,63 22 42 805,59 . 10,00 54,00 202 1278 669 76 
2 45 192 7,63 22 42 805,59 40,00 27,00 135 1310 666 75 
2 46 190 5,54 18 37 740,64 7,00 30,25 170 1389 2867 75 
2 46 230 4,43 16 36 740,64 100,00 60,00 270 1064 929 76 
2 46 230 4,43.1636 '740,64 10,00 33,00 225 846 928 75 
2 47 158 8,13 23 46 665,99 10,00 40,00 225 2355 721 75 
2 47 158 8,13 23 46 665,99 33,00 100,00 338 1884 464 76 
2 47 158 8,13 23 46 665,99 10,00 54,00 40 287 582 75 
2 47 188 7,30 2147 665,99 7,00 28,50 112 1151 1430 75 
2 47 

188 730 21 47 665,99 15,00 105,00 112 1801 2639 75 
2 118 156 8.38 27 52 696,03 26,00 100,00 67 227 631 75 
2 118 156 8,38 27 52 596,03 25.00 43,00 67 609 1250 75 
2 118 156 8,38 27 52 696,03 10,00 50,00 56 314 990 75 
2 118 156 8,38 27 52 696,03 10.00 50,00 56 314 990 75 
2 118 156 8,38 27 52 696,03 20,00 22,00 202 833 542 75 
2 118 156 8,38 27 52 696,03 23,00 48.00 56 546 1285 75 
2 118 156 8,38 27 62 696,03 5,00 27,00 112 642 1066 75 
2 118 156 8,38 21 52 696,03 20,00 23,00 112 501 586 75 
2 118 157 8,95 25 48 696.03 21,00 20,00 156 747 520 76 
2 118 157 8.95 25 48 696,03 9,00 38,00 157 715 610 75 
3 3 25 1,20 8 10 813,69 30,00 53,33 1578 4058 3598 75 
3 43 193 6,08 20 43 558,93 1e,00 25,00 338 911 241 75 
3 43 193 6,08 20 43 558,93 8,00 15,50 112 764 717 75 
3 45 191 6,96 21 46805,59 10,00 35,00 225 1360 979 75 
3 45 191 6,96 21 46 805,59 6,50 30,00 293 1240 756 75 
3 45 191 6,96 21 46 805,59 10,00 50,00 225 1246 1008 76 
3 45 191 6,96 21 46 805,59 12,00 50,00 '270 1700 1103 75 
3 45 191 6,96 21 46 805,59 14,00 30,00 270 2422 1339 76 
3 46 189 5,39 17 39 740,64 8,00 33,00 338 1798 1342 76 
3 46 189 5,39 17 39 1740,64 20;00 50.00 202 2441 2118 75 
3 46 189 5,39 17 39 740,64 13.00 24,00 202 3872 3710 75 
3 47 158 8,13 23 46 665,99 52.00 51,65 270 1390 345 75 
3 47 158 8,13 23 46 665,99 12,00 30,00 225 903 263 75 
3 47 188 7,30 21 47 665,99 15,00 30,00 450 2119 555 75 
3 47 188 7,30 21 47 665,99 8,00 26.00 135 1738 1748 76 
4 43 193 6,0820:43 1558,93 31,50 20,00 157 1533 /779 76 
4 43 193 6,08 20 43 558.93 8,00 27,00 157 1232 826 75 
4 43 193 6,08 20 43 558.93 9,00 24,95 135 1646 1212 76 

.4 43 193 6.08 20 43 558,93 10,00 33,09 338 2869 897 75 
4 46 190 6,54 18 37 740,64 8,00 21,00 338 4438 4924 75 
4 46 190 5,54 18 37 740,64 10,00 50,00 225 1866 2688 75 
4 46 190 5,54 18 37 740,64 10,00 40,00 56310640 6129 75 
'4 46 230 4,43 16 36 740,64 8.00 30,00 405 5650 3516 76 
4 46 233 4,43 16 36 740,64 10,00 100,00 405 1876 1545 75 
4 118 156 8,38 27 52 696,03 69,00 40,00 112 1157 1120 76 
4 118 156 6,38 27 52 696,03 21,40 60,98 450 3169 1027 76 



4 	118 157 8,95 25 48 696,03 1000 25,00 121 1256 1345 75 

8 	3 7 1,91 11 21 813,69 5,00 36,80 901 4516 3776: 75  

8 	3 121 3,05 12 25 813,69 11,00 24,00 270 2602 3673 75 

8 	43 193 6.08 20 43 558,93 27,26 65,20 112. 1348 1415 76 

8 	45 191 6,96 21 46 805,59 8,00 30,00 450 5453 2088 76 

8 	46 190 5,54 18 37 740,64 6,00 18,00 338 6158 6384 75 

8 	46 190 5,54 18 , 37 740,64 10,00 50,00 676 8540 4074 75 

8 	46 190 5,54 18 37 740,64 8,00 30,00 225 6127 9386 75 

8 	46 190 5,54 18 37 740,64 14,00 45,72 225 6333 8367 75 

tRcr $(6/1967); V-Cr.$(1 2/1955); P.Cr ,$(12/1967) PH'Cr.$(12/1967) 

ÁREA DE IMPACTO'SUL CENTRO - 1967 

ZP ZM -PERSIT D Ti TC 	
R. 	T 	PM 	V" P" PH*  ANO 

63 490 9,90 '26 53 835,90 15,00 30,00 25 96 52 67 

63 490 9,90 26 53 835,90 15,00 35,00 25 87 47 66 

63 490 9,90 26 53 835,90 30,00 20,00 12 77 90 66 

63 490 9$30 26 53 835,90 9,00 35,00 15 49 50 66 

63 490 9,90 26 53 835,90 20,00 20,00 12 77 101 66 

63 490 9,90 26 53 835,90 10,00 25,00 IS 69 76 66 

63 490 9,90 26 53 835,90 10,00 24,00 25 84 55 6.6 

63 490 9,90 26 53 835,90 15,00 30,00 10 47 63 6 

63 490 9,90 26 53 835,90 10,00 20,00 10 77 141 66 

63 490 9,90 26 53 835,90 7,00 21,00 12 84 134 66 

63 490 9,90 26 53 835,90 10,00 50,00 112 49 60 66 

63 490 9,90 26 53 835,90 28,00 10,00 12 74 99 68 

64 487 11,21 28 56 538,00 20,00 50,00 25 62 29 66 

14 367 5,67 15 31 880,40 10,00 45,00 30 142 127 66 

14 368 5,96 17 40 880,40 12,00 30,00 10 74 95 67 

14 368 5,96 17 40 880,40 10,00 30,00 10 77 lOS 67 

14 368 5,96 17 40 880,40 7,00 51,00 10 74 111 67 

14 368 5,96 17 40 880,40 12,00 40,00 15 87 76 66 

14 368 5,96 17 40 880,40 12,09 47,00 10 74 95 67 

18 408 6,54 17 43 830,20 12,00 17,08 10 47 78 67 

18 408 6,54 17 43 830,20 10,00 40,00 15 108 116 68 

18 409 5,32 17 37 830,20 25,00 60,00 50 294 118 67 

18 	. 411 5,62 16 36 830,20 20,00 57,00 30 159 107 67 

18 411 5,62 16 36 830,20 24,00 30,50 40 183 87 66 

18 411 5,62 16 36 830,20 12,00, 40,00 25 177 151 66 

18 411 5,62 16 36 830,20 12,00 50,00 40 253 137 68 

18 411 5,62 16 36 830,20 50,00 100,00 40 200 134 66 

18 411 5,62 16 .36 830,20 10,00 50,00 30 120 101 66 

18 411 5.62 16 36 830,20 20,50 97,00 30 153 133 66 

18 411 5,62 16 36 830,20 8,00 50,00 .30 98 77 67 

18 411 5,62 16 36 830,20 20,00 . 50,00 . 25 88 74 . 67 

18 411 5,62 16 36 830,20 25,00 40,00 30 188 119 67 

18 411. 5,62 16 36 830,20 20,00 40,00 . 	40 194 92 68 

19 . 	410 4,90 14 30 966,50 15,00 50,00 30 124 98 68 

19 410 490 14 30 966,50 11.50 26,09 20 152 191., 66 

19 410 4,90 14 30 966,50 6,00 39,50 25 .83 97 68 

19 410 4,90 14 30 966,50 20,00 68,60 25 110 114 67 

19 412 6,57 19 37 966,50 45,00 35,00 .20 160 104 67 



19 412 6,57 19 37 966,50 50,00 40,00 15 101 98 
23 442 8,09 22 52 641,30 10,00 33,00 5 54 80 
23 442 8,09 22 52 641,30 20,00 25,00 6 68 71 
23 442 8,09 22 52 641,30 12,50 23,70 7 67 67 
23 443 7,32 20 48 641,30 12,00 34,00 10 98 101 
23 443 7,32 20 48 641,33 5,20 31,00 25 178 91 
24 438 8,75 25 58 998,30 10,00 25,00 7 48 45 
24 438 8,75 25 58 998,30 8,00 24,00 7 48 52 
24 438 8,75 25 58 998,30 20,00 24,00 7 48 41 
24 438 8,75 25758 998,30 8,00 25,00 8 70 68 
24 439 8,11 24 48 998,30 10,00 .46,00 10 42 69 
24 439 8,11 24 48 998,30 12,00 24,00 20 127 83 
24 439 8,11 24 48 998,30 15,00 60,00 15 86 98 
24 439 8,11 24 48 998,30 8,00 17,00 15 122 144 
24 439 8.11 24 48 998,30 8,00 30,00 40 229 105 
25 441 8,95 24 53 599,50 12,00 40,00 15 92 70 
25 445 9,19 25 48 599,50 9,00 20,00 10 142 93 
25 445 9,19 25 48 599,50 10,00 27,00 8 63 44 
25 445 9,19 25 48 599,50 11,50 19,20 8 104 74 
25 445 9,19 25 48 599,50 8,00 30,00 8 40 34 
59 484 9,69 26 58 635,60 7,50 50,00 10 28 32 
59 484 9,69 26 58 635,60 17,00 20,00 10 50 39 
59 485 9,90 26 59 635.60 6.50 25,08 8 56 52 
59 485 9,90 26 59 635.60 6,50 19,69 8 71 66 
59 485 9,90 26 59 635.60 5,50 27,64 7 55 66 
59 485 9,90 26 59 635,60 5,00 24,40 8 55 60 
59 484 9,90 26 59 635,60 5,00 31,00 8 56 60 
59 489 10,02 25 58 635,60 6,00 30,00 17 59 50 
59 489 10,02 25 58 535,60 15,00 45,00 30 326 100 
59 489 10,02 25 58 635,60 20,00 20,00 8 42 55 
64 486 10,69 28 63 538,00 60,00 33,00 5 49 54 
64 486 10,69 28 63 538,00 20,00 20,00 10 63 11 
64 436 10,69 28 63 538,00 25,00 40,00 10 38 20 
65 509 12,97 33 60 468,70 22,00 52,00 6 34 28 
65 509 12,97 33 69 46870 10,00 40,00 6 35 26 
67 507 13,19 34 67 543,90 12,00 55,58 6 59 49 

186 104 3,84 10 24 837,60 30,00 50,00 20 168 173 
186 104 3,84 10 24 837,60 26,90 100,00 30 109 104 
186 104 3,84 10 24 837,60 10,55 39,85 40 233 141 
186 104 3,84 10 24 837,60 24,50 77,55 20 188 240 
186 104 3,84 10 24 837,60 6,50 32,00 20 147 198 
186 104 384 10 24 837,60 30,00 50,00 20 203 181 
186 104 3,84 10 24 837,60 11,00 19,00 30 289 264 
186 104 3,84 10 24 837,60 10,20 19,50 30 268 248 

2 83 2,99 7 19 688,10 10,50 43,00 70 344 382 
2 83 2,99 7 19 688,10 9,70 22,00 70 309 339 
2 105 4,58 11 25 688,10 14,00 48,00 10 65 161 
2 105 4,58 11 25 688,10 1200 29,17 30 283 242 
2 105 458 11 25 688,10 7,00 40,00 30 165 161 
2 105 4,58 11 25 688,10 8,00 40,00 30 242 232 
2 105 4,58 11 25 688,10 7,00 26,50 35 220 185 

24 437 7,83 23 40 998,30 14,00 50,00 7 68 133 
24 438 8,75 25 58 998,30 5,00 30,00 15 .55 31 
24. 439 8,11 24 48 998,30 15,00 30,00 15 122 112 
24 441 8,95 24 53 599,50 10,00 39,00 8 36 53 



3 25 441 8,95 24 53 599,50 10,00 40,00 15 47 37 67 
3 25 441 8,95 24 53 599,50 10,00 50,00 20 68 44 66 
3 25 445 9,19 25 48 599,50 20,00 40,00 8 53 35 66 

3 59 484 9,69 26 58 635,60 20,90 32,00 15 101 57 66 
3 59 485 9,90 26 59 635,60 50,00 20,00 7 40 35 67 
3 59 485 9,90 26 59 635,60 9,36 45,00 15 67 35 67 
3 59 485 9,90 26 59 635,60 6,00 25,50 8 43 44 67 
3 64 486 10,69 28 63 538,00 28,00 10,00 8 35 33 67 
3 64 486 10,69 28 63 538,00 iOOü 50,00 5 20 27 67 
3 64 486 10.69 28 63 538,00 20,00 50,00 10 24 14 67 
3 64 486 10,69 28 63 538,00 50,00 60,00 10 49 31 66 
3 64 488 10,54 27 58 538,00 17,00 50,00 15 71 46 66 
3 64 488 10,54 27 58 538,00 16,00 40,00 25 105 38 66 
3 64 488 10,54 27 58 538,00 25,00 40,00 10 38 32 66 
3 186 104 3,84 10 24 837,60 61,70 58,35 40 211 116 68 
3 186 106 4,74 14 27 837,60 7,00 30,00 25 87 89 66 
3 186 106 4,74 14 27 837,60 12.00 41,00 30 82 135 67 
3 186 106 4,74 14 27 837,60 6,00 42,00 30 220 196 67 
4 2 82 3,61 10 20 688.10 11,00 34,96 60 338 238 68 
4 2 82 3,61 10 20 688,10 12,00 50,00 40 152 158 67 
4 2 82 3,61 10 20 688,10 13.25 41,66 40 142 146 67 
4 2 82 3,61 10 20 688,10 6,00 32,00 50 160 158 67 
4 2 85 3,99 9 21 688,10 5,25 22,00 70 301 283 67 
4 2 85 3,99 9 21 688,10 15,50 45,00 60 178 157 67 
4 2 85 3,99 9 21 688,10 25,00 51,48 70 223 148 67 
4 2 85 3,99 9 21 688,10 25.00 6,24 70 341 323 67 
4 2 85 3,99 9 21 688,10 9,00 22,00 80 416 301 66 
4 2 105 4,58 11 25 688,10 15,00 38.50 50 226 111 67 
4. 2 105 4,58 11 25 688,10 7,50 31,00 50 228 132 66 
4 2 105 4,58 11 25 688,10 16,60 35.50 50 353 167 66 
4 2 105 4,58 11 25 688,10 18,00 59,00 30 204 171 67 
4 59 489 10,02 25 58 635,60 15,00 18,50 17 109 85 67 
4 59 489 10,02 25 58 635.60 9,80 40,00 10 45 59 66 
4 59 489 10,02 25 58 635,60 20,00 50,00 10 56 59 66 
4 59 489 10,02 25 58 635,60 16,00 53,00 10 56 65 66 
4 59 489 -10,02 25 58 635,60 10,00 21,00 10 81 110 66 
5 1 62 1,56 2 4 63810 17,00 31,70 300 111B 1058 66 
5 1 65 1,85 4 9 638,10 6,50 20,00 300 1798 2499 66 
5 1 65 1,85 4 9 638,10 8,70 13,50 400 2706 3217 66 
5 1 66 3,13 2 9 638,10 12,40 15,73 500 2792 2582 66 
5 1 66 3,13 2 9 638,10 6,20 32,00 400 3540 4333 66 
5 1 66 3,13 2 9 638,10 5,70 30,45 600 2848 2620 67 
5 1 69 2,27 5 12 638,10 8,00 10,00 250 1135 2020 66 
5 1 70 3,41 5 14 638,10 10,00 30,00 150 520 622 66 
5 1 71 3,89 5 16 638,10 23,00 55,00 80 250 180 66 
5 1 71 3,89 5 16 638,10 6,70 36,00 80 442 355 66 
5 1 71 3,89 5 16 638,10 19,60 50,00 60 196 150 67 
5 1 71 3,89 5 16 638,10 8,00 50,00 80 368 321 67 
5 2 81 4,03 10 22 688,10 16,00 40,00 60 268 177 67 
5 2 83 299 7 19 688,10 5,00 34,00 60 354 539 67 
5 2 83 2,99 7 19 688,10 15,00 40,00 80 426 319 67 
5 2 83 2,99 7 19 688,10 20,00 25,00 200 1060 387 67 
8 2 86 3,16 8 21 688,10 8,00 25,00 60 305 292 67 
8 2 86 3,16 8 21 688,10 8,50 22,00 80 628 442 68 
8 11 109 3,69 11 23 933,50 23,00 6400 60 232 218 67 



13 102 3.78 8 21 831,80 20,00 47,60 20 157 196 67 
13 102 3,78 8 21 831,80 7,00 41,14 25 153 198 67 
13 102 3,78 8 21 831,80 13,00 40,00 40 248 173 67 
13 102 3,78 8 21 831,80 15,00 30,00 30 190 172 67 
13 102 3,78 8 21 831,80 6,50 50,00 20 157 258 67 
13 103 3,74 9 20 831,80 35,60 37,89 .40 197 138 67 
13 103 3,74 9 20 831,80 .11,20 60,00 40 157 127 67 
13 103 3,74 9 20 831.80 «20,00 42,00 50 216 121 67 
13 103 3,74 9 20 831,80 . 16,50 23,90 40 228 172 68 
13 103 3,74 9 20 831,80 14,50 20,97. 25 204 271 66 
13 103 3,74 9 20 831,80 . 15,60 40,00 30 136 144 66 
13 103 374 9 20 831,80 11,50 47,83 30 130 139 67 
13 103 374 .9 20 831,80 15,00 37,60 30 156 156 67 
13 103 3,74 .9 20 831,80 15.00 50.00 40 210 160 67 
13, 103 3,74 9 20 831,80 9,00 50.00 30 168 192 67 
13 103 3,74 9 20 831,80 20,00 43,00 50 233 108 . 	67 
13 103 3,74 9. 20 831,80 13,00 .40,00 30 248 222 67 
13 108 3.67 11 25 831,80 7,50 36,40 35 163 112 68 
13 108 3.67 11.25 831,80 14,00 33,00 20 180 186 68 
18 408 6,54 17 43 830.20 1400 38.00 30 154 77 67 
18 408 6,54 17 43 830,20 8,00 29,00 25 223 154 66 
18 408 6,54 17 43 830,20 8,00 45,00 30 155 89 66 
18 408 654 17 43 830,20 10,00 30,00 40 312 106 67 
18 . 	408 6,54 17 43 830,20 12,00 60,00 30 124 78 67 
18 408 6,54 17 43 830,20 20,00 45,00 30 222 107 67 
19 . 	410 4,90 14 30 966,50 38,00 110,53 . 30 259 236 68 
19 410 4,90 14 30 966,50 6,50 40,00 30 158 153 66 
19 410 4,90 14 30 966,50 . 	6,00 28,00 35 120 102 67 
23 443 7,32 20 48 641,30 6,50 30,00 40 661 160 67 
23 443 7,32 20 48 641,40 30,00 50,00 20 168 86 67 
23 443 7,32 20 48 641,30 18.00 35,00 25 231 86 66 

186 107 4,91 12 29 837,60 13,50 35.00 40 174 102 66 
186 107 4,91 12 29 837,60 13,00 33,00 40 232 . 137 68 

*I( Cr.$ (6/1967; V-Cr.$(12/1965); P'Cr.$(12/1967); PH-Cr.$(1211967 

ÁREA DE IMPACTO - SUL CENTRO - 1976 

ZP ZM PERSIT D Ti TC R 	T 	PM 	W P' PH* ANO 

63 490 9,0 31 53 990,39 10,00 40,00 374 2408 2024 75 
63 490 9,90 31 53 990,39 13,00 50,00 374 2860 2279 75 
63 490 9.90 31 53 990,39 5,00 30,00 312 1496 1636 75 
63 490 9,90 31 53 990,39 8,00 40,00 312 2457 2654 76 
63 490 990 31 53 990,39 10,00 50,00 312 2105 2124 76 
63 490 9,90 31 53 990,39 13,12 50,00 312 1585 1517 75 
63 490 9,90 31 53 990,39 40.00 36,25 312 2010 1552 75 
63 490 9,90 31 53 990,39 10,00 40,00 312 2130 2149 75 
63 490 9,90 31 53 990,39 13,00 49,23 155 1660 3190 76 
63 490 9,90 31 53 990,39 10,00 29,00 312 2732 2818 75 
63 490 9,90 31 53 990,39 10,00 50,00 280 2441 2726 75 
63 490 9,90 31 53 990,39 8.00 4000 312 1230 1329 75 
63 490 9,90 31 53 990,39 25,00 50,00 374 2860 1919 75 
14 367 567 18 44 998,80 17,00 35,00 405 961 751 75 



2 14 367 5,76 18 44 998,80 15,00 50,00 293 1729 1882 75 

2 14 367 5,76 18 44 998,80 6,00 31.00 293 1442 1556 75 

2 14 368 5,96 20 40 998,80 13,00 29,85 338 2276 1417 75 

2 18 407 7,04 22 48 920,95 10,00 28,00 135 1736 1891 75 

2 18 407 7,04 22 48 920,95 23,00 56,52 202 1585 1156 75 

2 18 407 7,04 22 48 920,95 11,00 45,00 180 2016 1722 76 

2 18 408 6,54 20 44 920,95 10,00 40,00 202 1570 2006 75 

2 18 408 6,54 20 44 920,95 10,00 50,00 112 1037 2391 76 

2 18 408 6,54 20 44 920,95 5,00 40,00 297 2151 2236 75 

2 18 409 5,32 18 38 920,95 7,00 50,00 293 1272 630 75 

2 18 409 5,32 18 38 920,95 6,00 34,00 370 2237 3249 76 

2 18 409 5,32 18 38 920,95 13,00 29,85 270 2534 3026 76 

2 18 409 5.32 18 38 920,95 10,00 25,00 405 5012 4284 76 

2 18 	. 409 5,32 18 38 920,95 10,00 52,00 .450 3197 2495 75 

2 18 409 5,32 18 38 920,95 10,00 45,00 270 1154 1473 75 

2 18 411 5,62 19 38 920,95 20,00 37,00 360 2226 1448 75 

2 18 411 5,62 19 38 920,95 19,83 39,83 405 1772 1036 75 

2 19 410 4,90 17 36 1034,49 24,00 35,00 270 2577 3138 75 

2 19 410 4,90 17 36 1034,49 16,50 63,00 338 3660 4226 75 

2 19 412 6,57 22 50 1034,49 10,00 50,00 270 1304 1319 75 

2 19 412 6,57 22 50 1034,49 12.00 17,75 270 2349 2136 75 

2 19 412 6,57 22 50 1034,49 20,00 60,00 270 3251 2986 75 

2 19' 413 5,45 20 44 1034,49 8,00 50,00 405 5234 3708 75 

2 19 413 5,45 20 44 1034,49 14,00 . 50,00 405 5821 3557 75 

2 1'9 413 5,45 20 44 1034,49 22,00. 50,00 405 5632 3152 75 

2 19 413 5,45 20 44 1034,49 30,00 39,20 270 4544 3815 75 

2 23 442 8,09 25 45 776,83 . 10,00 36,50 157 1244 1007 76 

2 23 442 8,09 25 45 776,83 11,00 15,40 157 2329 2412 75 

2 23 442 8,09 25 45 776,83 9,00 35,00 112 1356 1748 76 

2 23 442 8,09 25 45 776,83 10,00 30,00 112 1679 2101 75 

2 23 442 8,09 25 45 776,83 10,00 39,40 202 1900 1316 75 
2 23 442 8,09 25 45 776,83 14,79 38,38 202 1637 938 75 
2 23 442 8,09 25 45 776,83 16,90 18,12 180 1637 1076 75 

23 442 8,09 25 45 776,83 38,65 22,35 180 1390 832 75 

2 23 442 8,09 25 45 776,83 10,00 30,00 157 1597 1423 76 

2 23 442 8,09 25 45 776,83 8,00 30,00 112 2701 3596 75 

2 23 443 7,32 23 43 776,83 12,00 32,00 202 1709 1801 75 

2 24 437 7,83 26 48 1091,71 14,50 63,62 270 1537 1273 75 

2 24 437 7,83 26 48 1091,71 8,00 26,00 270 2794 2140 76 

2 24 437 7,83 26 48 1091,71 15,00 60,00 225 2128 2043 76 

2 24 438 8,75 28 52 1091;71 16,00 25,00 155 1208 1311 75 

2 24 439 8,11 26 40 1091,71 10,00 40,00 270 2128 1896 76 

2 24 439 8,11 26 40 1091,71 10,00 40,00 270 2038 1815 75 

2 24 439 8,11 26 40 1091,71 10,00 33,00 270 2732 2434 75 

2 24 439 8,11 26 40 1091,71 10,00 30,00 270 1539 1370 75 

2 24 439 8,11 26 40 1091,71 6.66 62,00 270 1350 1652 76 

2 24 439 8,11 26 40 1091,71 20,00 60,00 270 3336 3033 75 

2 24 439 8,11 26 40 1091,71 8,17 60,00 270 1630 1864 75 

2 24 440 8,57 26 46 1091,71 20.28 94,77 312 2745 2964 76 

2 24 440 8,57 26 46 1091,71 10,00 30,00 374 1956 1884 75 

2 24 440 8,57 26 46 1091,71 20,00 60,00 270 2217 2752 75 

2 25 445 9,19 28 52 728,77 16,00 50,00 180 2343 1308 75 

2 59 484 9,69 29 46 769,84 9,70 50,00 563 1318 311 76 

2 59 484 9,60 29 46 769,84 5,00 30,00 338 1080 497 76 

2 59 484 9,69 29 46 769,84 10,00 36,00 338 1115 432 75 



2 	59 484 9,69 29 46 769,84 10,00 27,00 338 1163 450 75 
2 	59 485 9,90 30 47 769,84 10,00 35,00 112 1120 1391 76 
2 	59 485 990 33 47 769,84 10,00 60,00 202 2420 2045 76 
2 	59 485 9,90 30 47 769,84 7,60 26,30 67 632 1410 75 
2 	59 485 9,90 30 47 769,84 10,00 50,00 90 1392 2422 76 
2 	59 485 9,90 30 47 769,84 20,00 20,00. 90 1454 1718 75 
2 	59 485 9,90 30 47 769,84 10,00 58,00 880 2096 1823 75 
2 	59 489 10,02 28 46 769,84 6;50 27,70 187 1570 2763 75 
2 	59 489 10,02 28 46 769,84 6,00 44,00 187 1564 2949 75 
2 	59 489 10,02 28 46 769,84 10,00 40,00 187 1968 3132 75 
2 	59 489 1002 28 46 769,84 10,20 29,00 218 1358 1845 75 
2 	64 486 10:69 32 53 663,55 9,00 22,00 90 1852 1753 75 
2 	64 487 11,21 31 47 663,55 10,00 25,00 135 847 2164 75 
2 	64 487 11,21 31 47 663,55 15,00 25,00 135 783 1819 75 
2 	64 . 487 11,21 31 47 663,55 12,00 45,00 135 1010 2609 76 
2' 	64 508 12,08 35 48 663,55 30,00 35,00 67 918 1049 75 
2 	65 509 12,97 35 49 598,15 36,00 52,00 56 787 1022 76 
2 	65 509 12,97 36 49 598,15 12,00 34,50 76 911 180 75 
2 	65 509 1297 35 49 598,15 12,00 40,00 67 529 572 75 
2 	55 	. 509 12,97 35 49 598,15 '7,00 26,00 90 2519 1996 75 
2 	65 509 12,97 35 49 598,15 10,00 40,00 67 819 924 75 
2 	65 509 12,97 35 49 598,15 12,00 44,00 78 459' 451 75 
2 	65 509 12,97 35 49 598,15 20,00 44,00 90 672 514 75 
2 	65 509 12,97 35 49 598,15 36,00 52,00 90 655 531 75 
2 	65 509 12,97 35 49 598,15 12,00 42,00 67 786 877 75 
2 	66 537 14,93 42 61 462,19 10,00 23,00 90 698 334 75 
2 	66 531 14,93 42 61 462,19 10,00 25,00 112 880 396 75 

66 537 14,93 4261 462,19 10,00 40,00 112 1630 843 75. 
2 	66 537 14,93 42 61 462,19 10,00 40,00 112 1630 843 75 
2 	66 537 14,93 42 61 462,19 25,00 13,00 90 1073 499 75 
2 	66 537 14,93 42 61 462,19 38,00 17,89 61 1198 713 75 
2 	66 537 14,93 42 61 462,19 12,00 49,58 64 290 281 75 
2 	66 537 .14,93 42 61 462,19 8,00 50,00 66 402 502 75 
2 	66 537 14,93 42 61 462,19 25,00 40,00 112 905 392 75 
2 	67 507 13,19 36 48 669,10 15,00 62,94 112 725 693 75 
2 	67 507 13,19 36 48 669,10 10,00 22,75 1121360. 1077 75 
2 	67 	. 507 13,19 36 48 669,10 8.00 27,00 101 769 715 75 
2 	186 104 3,84 13 36 959,36 12,10 33,00 338 2297 2520 75 
2 186 106 4,74 17 41 959,36 9,70 25,78 405 1980 1565 16 
2 	186 106 4,74 17 41 959,36 7,10 29,00 405 1982 1651 76 
2 186 106 4,74 17 41 959,36 10,00. 60,00 270 1360 1762 75 
2 	186 107 4,91 16 37 959,36 20,00 50,00 405 2948 2135 16 
2 	186 107 4,91 16 37 959,36 5,00 31,00 450 3455! 2436 75 
3 	2 81 4,03 16 22 782,73 18,00 72,22 563 3730 6967 75 
3 	2 83 2,99 17 19 782,73 5,00 26,00 450 1994 3483 76 
3 	2 87 2,37 7 10 782,73 7,00 60,00 270510396 5364 75 
3 	2 105 4,58 21 25 782,73 8,00 30,00 450 2380 2119 76 
3 	2 105 4,58 2125 782,73 23,40 10,20 338 2532 3364 75 
3 	2 105 4,48 21 25 782,73 14,00 29,00 450 2240 1719 76 
3 	18 411 5,62 19 38 920,95 11,00 35,00 676 6378 2589 76 
3 	19 410 4,90 17 36 1034,49 7,00 50,00 405 5650 6914 76 
3. 	19 412 6,57 22 60 1034,49 4,00 22,00 405 3399 2440 76 
3 	19 413 5,45 20 44 1034,49 12,00 59,00 405 2366 1624 75 
3 	19 413 5,45 20 44 1034,49 6,00 33,00 405 5906 4470 76 
3 	19 413 5,45 20 44 1034,49 15,00 62,00 270 3118 2885 75 



3 23 442 8,09 25 45 776,83 10;00 24,00 90 476 742 75 

3 23 442 8,09 25 45 776,83 500 12,50 90 851 1578 75 

3 23 442 8,09 25 45 776,83 24,89 16,10 225 1136 659 75 

3 23 442 8,09 25 45 776,83 25,00 25,00 90 2970 3885 76 

3 23 442 8,09 25 45 776,83 20,00 32,00 270 1305 520 76 

3 24 437 7,83 26 48 1091,71 77,31, 11,94 225 1625 1393 76 

3 24 437 7,83 26 48 1091,71 24,00 30,00 225 1778 1290 76 

3 24 437 7,83 26 48 1091,71 30,00 60,00 202 2624 2578 75 

3 24 438 8,75 28 52 1091,71 20,00 60,00 202 1795 1607 75 

3 24 439 8,11 26 40 1091,71 30,00 62,00 270 2245 2084 75 

3 24 439 8,11 26 40 1091,71 15,00 62,00 270 219 2623 75 

'3 24 440 8,57 2646 1091,71 9,00 84,22 780 2826 1764 76 

3 24 440 8,57 26 46 1091,71 8,00 2500 374 1888 1934 75 

3 24 440 8,57 26 46 1091,71 28,00 25,00 780 2905 1143 76 

3 25 441 8,95 27 44 728,77 22,00 30,00 780 6926 1571 75 

3 25 441 8;95 27 44 728,77 11,00 20,00 135 589 915 75 

3 25 441 8,95 27 44 728,77 20,00 48,00 450 854 343 75 

3 25 441 8,95 27 44 728,77 8,50 30,00 450 1143 568 .75 

3 25 441 8,95 27 44 728,77 21,88 20,00 202 509 408 75 

3 25 441 8,95 27 44 728,77 20,00 39,40 135 945 1259 76 

3 25 441 8,95 27 44 728,77 70,00 28,00 780 3600 737 75 

3 25 441 8,95 27 44 728,77 10,00 40,00 112 1385 2644 75 

3 25 445 9,19 28 52 728,77 20,00 38,75 112 1202 910 76 

3 25 445 9,19 28 52 728,77 19,72 119,50 135 1275 1134 75 

3 59 	' 484 9,69 29 46 769,84 10,00 50,00 157 3501 3256 75 
3 59 484 9,69 29 46 769,84 8,00 20,00 157 2903 2556 75 

:3 59 484 9,69 29 46 769,84 10,00 50,00 202 1351 969 76 

3 59 485 9,90 30 47 769,84 7,00 15,00 157 947 1054 75 
3 69 485 9,90 30 47 769,84 16,00 40,00 202 1674 1036 75 

'3 59 485 9,90 30 47 769,84 16,00 40,00 202 1674 1036 75 

3 59 485 9,90 30 47 769,84 10,00 46,00 112 860 1148 76 
3 59 485 9,90 30 47 769,84 10,00 50,00 112 1225 1709 75 

3 59 485 9,90 30 47 .769,84 20,00 30,00 135 1112 967 75 
3 59 485 9,90 30 47 769,84 10,00 40,00 202 1224 848 75 
3 64 486 10,69 32 53 663,55 8,00 30,00 67 1275 1672 75 
3 64 486 10,69 32 53 663,55 8,00 30,00 78 927 1046 75 
3 64 486 10,69 32 53 663,55 7,00 48,00 78 1247 1815 75 

3 64 487 11,21 31 47 663,55 8,50 16,00 90 1310 6524 75 
3 64 487 11,21 31 47 663,55 20,00 40,00 90.1010 3254 76 
3 64 487 11;21 31 47 663,55 10,00 44,00 90 1100 4217 76 
3 64 488 10,54 30 46 663,55 20,00 45,00 78 617 1325 75 

3 64 488 10,54 30 45 663,55 20,00 70,00 21 1307. 1118 75 

.3 64 488 10,54 30 45 663,55 10,00 50,00 112 156 2549 76 

3 64 488 10,54 30 45 663,55 10,00 60,00 270 1741 1472 76 
3 64 488 10,54 30 45 663,55 7,00 25,00 202 888 895 76 
3 64 488 10,54 30. 45 663,55 15,00 50,00 202 864 817 75 
3 64 488 10,54 30 45 663,55 10,00 50,00 202 747 778 76 
3 64 	.. 488 10,54 30 45 663,55 29,00 94,80 202 1161 1281 75 
3 64 488 10,54 30 45 663,55 12,00 50,00 135 1968 2933 75 
3 64 488 10,54 30 45 663,55 12,00 36,00 157 1441 1629 76 

3 64 508 12,08 35 48 663,55 10,00 49,50 90 678 759 76 

3 64'' 50812,08 35 .48 663,55 10,00 23,00 90 868 911 75 
3 64 508 12,98 35 48 663,55 10,00 40,00 90 2038 2055 75 
3 64 . 508 12,08 35 48 663,55 10,00 58,65 67 580 963 75 
3 64 . 508 12,08 35 48 663,55 .10,00 40,00 90 1148 1156 75 



65 509 12,97 35 49 598,15 12,00 40,00 78 1160 934 76 
66 537 14,93 42 61 462,19 25,00 25,00 112 1570 593 75 

186 106 4,74 17 41 959,36 6,90 31,90 405 2110 1815 76 
186 107 4,91 16 37 959,36 11,50 39,00 450 1516 1126 75 

2 82 3,61 18 20 782,73 8,00 24,00 676 2511 1996 75 
2 82 3,61 18 20 782,73 20,00 45,00 676 3660 2444 75 
2 82 3,61 18 20 782,73 37,00 42,86 676 3743 2453 75 
2 105 4,58 21 25 782,73 6,50 37,40 450 1661 1545 75 
2 105 4,58 21 25 782,73 14,00 22,50 563 3346 1951 76 

24 437 7,83 26 48 1091,71 30,00 37,20 270 2732 1653 75 
24 437 7,83 26 48 1091,71 7,80 73,70 202 3126 4363 76 
24 439 8,11 26 40. 1091,71 10,00 33,00 270 3413 3043 75 
24 439 8,11 26 40 1091,71 10,00 36,00 450 4511 2395 76 
24 440 8,57 26 46 1091,71 20,00 50,00 374 3750 3407 76 
59 489 10,02 28 46 769,84 6,00 20,00 624 4463 2729 75 

186 104 3,84 13 36 959,36 20,00 50,00 338 4293 3613 75 
1 61 1,50 3 2 733,50 13,00 20,00 4509 26476 17511 76 
1 62 1,56 5 4 733,50 40,00 22,50 2254 16622 22376 75 
1 70 3,41 20 14 733,50 7,28 30,20 1352 11329 15724 75 
2 81 4,03 16 22 782,73 11,00 60,00 563 2283 5328 75 
2 81 4,03 16 22 782,73 14,00 50,00 563 3364 6799 75 
2 81 4,03 16 22 782,73 37,00 67,57 563 2624 5031 75 
2 	. 81 4,03 16 22 782,73 21,80 48,46 901 3113 3165 75 
2 81 4,03 16 22 782,73 18,00 60,00 563 2745 5096 75 
2 83 2,99 17 19 782,73 7,40 40,00 676 2037 2129 75 
2 84 2,99 16 19 782,73 16,30 39,00 1083 6098 4372 75 

13 108 3,67 15 35 929,89 22,00 60,00 450 4013 2541 75 
2 86 3,16 14 21 782,73 8,50 14,70 901 2195 2881 75 

13 102 3,78 12 21 929,89 50,00 64,00 563 3575 2298 75 
13 102 3,78 12 21 929,89 14,40 51,05 405 4748 4077 76 
13 102 3,78 12 21 929,89 14,00 24,43 563 3286 1607 75 
13 102 3,78 12 21 929,89 27,00 90,30 450 2078 2054 75 
18 408 6,54 20 44 920,95 13,00 63,00 270 1885 2116 75 
18 408 6,54 20 44 920,95 7,50 65,30 270 1781 2246 75 
18 408 6,54 20 44 920,95 7,00 21,00 270 2162 2426 75 
18 408 6,54 20 44 920,95 6,00 21,00 270 2162 2343 75 
19 410 4,90 17 36 1034,49  17,00 53,82 450. 5540 4419 75 
23 443 7,32 23' 43 776.83 43,30 66.00, 338, 4142 2967 75 
64 487 11,21 31 47 663,55 12,00 45,00 135 1970 4797 75 
64 487 11,21 31 47 663,55 12,00 45,00 135 644 1567 75 
64 488 10,54 30 45 663,55 17,00 40,00 624 3600 938 75 
64 488 10,54 3) 45 663,55 10,00 14,00 157 1495 2369 75 
64 508 12,08 35 48 663,55 33,00 33,20 90 1457 1234 75 
65 509 12,97 35 49 598,15, 10,00 50,00 90 917 668 75 
67 507 13,19 36 48 669,10 9,00 48,67 101 1982 1967 75 

186 104 3,84 13 36 956,36 10,48 73,50 676 6065 3733 75 
186 104 3,84 13 36 959,36 18,00 40,00 676 4325 1851 75 

gLCr $(611967) V-Cr.$ 02(1975); P-Cr.S (9/1976); PH-Cr.$ 9/1976) 

ÁREA DE CONTROLE - 1967 

ZP ZM PERSIT D Ti TC R* 	T 	PM 	W P PH* ANO 

2 30 	402 9,63 22 46 689,80 10,00 40,00 	10 	46 	49 	66 



30. 402 9,63 22 46 689,80 86,50 40,00 10 121 14 68 

30, 402 9,63 22 46 689,80 7,00 45,00 10 80 92 68 
30 402 9,63 22 46 689,80 7,00 28,00 20 .60 29 66 
30 402 9,63 22. 46 689,80 7,50 49,00 20 66 42 66 
30 	'. 402 9,63 22 46 689,80 7,00 28,00 10 29 39 66 
30 402 9,63 22 46 689,80 4000 65,00 5 22 54 66 
39' 379 8,32 17 45 580,60 10,00 50,00 20 77 70 67 
38 379 8,32 17 45 580,60 10,00 47,00 20 124 109 67 
38 379 8,32 17 45 580,60 10,00 30,00 30 20 11 67 
38 379 8,32 17 45 580,60 22,50 50,00 20 65 51 66 
50 399 10,49 20 51 565,00 12,00 20,00 10 62 29 67 
50 399 10,49 20 51 565,00 24,00 50,00 12 66 28 67 
50 399 10,49 20 51 565,00 10,00 45,00 35 155 24 67 
50 399 10,49 20 51 565,00 6,60 20,00 5 81 98 67 
50 400 9,57 22 47 565,00 15,50 20,00 10 62 61 67' 
50 400 9,57 22 47 565,00 .9,00 42,00 26 161 70 , 	67 
50 400 '9,57 22 47 565,00 16,00 43,00 10 68 68 67 
51 398 10,53 19 53 400,50 6,00 19,60 3 42 90 67 
38 379 8,32 17 45 580,60 7,65 48,00 20 138 130 66 
50 399 10,49 20 51 565,00 11,20 25,80 10 40 21 67 
50 399 10,49 20 51 565,00 8,70 26,00 10 61 34 67 
50 399 10,49 20 51 565,00 7,00 30,00 8 44 32 67 
50 ' 	400 9,57 22 47 566,00 10,00 40,00 30 77 28 68 
51 398 10,53 19 53 400,50 7,00 18,00 7 83 74 67 
51 398 10,63 19 53 400,50 12,00 36,00 20 42 9 66 
51 398 10,53 19 53 400,50 7,00 23,00 20 194 57 66 
51 . 	398 10,53 19 53 400,50 15,00 22,00 15 74 24 68 
30 402 9,63 22 46 689,80 30,00 28,00 ' 10 32 28 66 
30 , 	402 9,63 22 46 689,80 61,00 85,60 10 79 78 68 
50 400' 9,57 22 47 565,00 35,00 66,00 30 29 11 67 
50 400 9,57 22 47 566,00 13,00 48,00 15 105 78 67 

*R!Cr $(6/1967); V-Cr.$(1211965); P-Cr.$(1211967); PH-Cr.$(12/1967). 

ÀREA DE CONTROLE - 1976 

zP ZM •PERSIT D Ti TC 	R 	T 	PM 	v 	p* PH* ANO 

2 30' 402 9,63 29 46 794.51 7,00 45.00 450 2619 1537 76 
2 30 402 9,63 29 46 794,51 15,00 44,00 202 1648 1879 75 
2 30 402 9,63 29 46 794,51 7,50 50,00 202 1272 1833 75 
2 30 402 9,63 29 46 794,51 7,20 40,00 202 1495 1944 75 
2 39 378 '7,70 25 46 709,15 8.00 45,00 270 1889 2124 75 
2 38 378. 7,70 25 46 709,15 5,00 40,00' 270 1737 2046 ' 75 
2 38. 378 '7,70 25 46 709,15 19,30 19,33 157 21,25 2842 76 
2 '38 378 7,70 25 46 709,15 8,00 30,00 270 2706 2851 76 
2 39 378 7,70 26 46 709,15 17,00 27,00 270 1061 920 75 
2 38 378 7,70 25 46 70915 26,00 55,00 676 4280 150 75 
2 '39 379 8,32 25 45 709,15 10,00 53,00 270 1578 1910 76 
2 38 379 8,32 25 45 709,15 36,00 50,00 270 1623 1611 75 
2 39 379 8,32 25 45 709,15 7,00 30,00 270 1519 .1740 75 
2 38 379 8,32 25 45 709,15 10,00 28,00 338 1520 1273 75 
2 38 379 8,32 25 45 709,15 , 8,00 25,00 405 1825 1363 75 



2 38 379 8.32 25 45 709.15 10.00 40,00 270 139;1 1466 75 
2 33 379 8,32 25 45 709,15 22,00 42,00 450 2821 1545 76 
2 38 379 8,32 25 45 709,15 25,00 104,00 338 216 215 75 
2 38 379 8,32 25 45 709,15 10,00 40,00 338 1428 1195 75 

2 38 379 8,32 25 45 709,15 12,00 36.50 270 1089 1092 75 
2 38 379 8,32 25 45 709,15 10,00 50,00 259 1729 2132 75 
2 38 379 8,32 25 45 709,15 7,00 50,00 270 3020 3378 75 

38 379 8,32 25 45 709,15 8,50 39,53 135 727 1591 75 
2 38 379 8,32 25 45 709,15 17,00 27,00 338 1394 1023 75 
2 38 379 8,32 25 45 709,15 11,00 33,00 338 1403 1151 75 
2 38 379 8,32 25 45 709,15 25,00 30,00 338 1403 1108 75 
2 50 399 10,49 29 51 674,83 10,00 50,00 676 2500 506 76 
2 50 399 10,49 29 51 674,83 12,00 40.00 202 2205 1247 76 
2 50 399 10,49 29 51 674,83 15,00 40,00 202 2351 1270 76 
2 50 399 10,49 29 51 614,83 10,00 25,00 202 2116 1257 76 
2 50 399 10,49 29 51 674,83 6,00 20,00 676 2351 481 76 
2 50 399 10,49 29 51 674,83 7,00 30,00 90 960 1391 75 
2 50 400 9,57 29 53 674,83 10,00 30,00 338 1596 1165 75 
2 50 400 9,57 29 53 674,83 7,00 29,00 157 1685 2587 75 
2 50 400 9,57 29 53 674,83 7,00 29,00 157 1685 2587 75 
2 50 400 9.57 29 53 674;83 10,00 33,00 225 1685 1668 75 
2 50 400 9,57 29 53 674,83 10,00 41,00 405 1031 468 75 
2 50 400 9,57 29 53 674,83 .10.00 50,00 300 2923 2158 76 
2 50 400 9,57 29 53 674,83 9.00 40,00 450 2727 1118 75 
2 51 398 10,53 32 53 507,57 20,00 40,00 40 1244 1034 75 
2 51 398 10,53 32 53 507,57 10,00 40,00 112 798 582 75 
2 51 389 10,53 32 53 507,57 8,00 20,00 900 1000 1204 75 
2 51 398 10,53 32 53 507,57 10,00 5,00 135 871 740 75 
2 51 398 10,53 32 53 507,57 12,00 30,00 67 871, 1015 75. 
2 51 398 10,53 32 53 .507,57 . 10,00 25,00 90 809 735 75 
2 51 398 10,53 32 53 507,57 10,00 40,00 90 .995 904 75 
3 38 379 8,32 25 45 709;15 10,00 60;00 . .293 1140 1351 75 
3 38 379 8,32 25 45 709,15 12,00 40,00 .338 1311 1045 75 
.3 38 379 8,32 25 45 709,15 6,00 50,00 270 1409 1903 75 
3 50 399 10,49 29 51 674,83 6,00 23,00 135 1198 1212 75 
3 50 399 10,49 29 51 674,83 10.00 25,00 135 1253 11.16 76 
3 51 398 10,53 32 53 507,57 15,00 50,00 338 1866 463 75 
3 51 398 10,53 32 53 507,57 20,00 40,00 338 1512 281 76 
3 51 398 10,53 32 53 507,57 7,00 28,00 112 936 742 75 
3 51 398 10,53 32 53 507.57 10,00 28,50 67 1408 1811 75 
3 51 398 10,53 32 53 507,57 8,00 35,00 135 1450 930 76 
4 51 398 10,53 32 53 507,57 10,00 34,00 338 735 179 76 
4 51 398 10,53 32 53 507,57 10,00 50,00 338 1208 330 75 

R'Cr,$(6/1967); V'Cr.$(12/1975); P'Cr.$(9/1976); PH-Cr.$(9/1976), 
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GRÁFICO 03 - Regressões simples relativas ao 'período anterior e 

posterior ao metro  (1.967/1.976) aplicadas ao logaritmo do preço 

homogeneizado de terrenos (LnPH) localizados no trecho norte-cen-

tro, em ZP.2, adotando-se como variável indeperidente o logaritmo 

da distância ao centro da cidade• (LnD). 
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GRÁFICO 04 - Regressões simples relativas ao período anterior e 
posterior ao metro (1967/1.976) aplicadas ao logaritmo do preço 
homogeneizado de terrenos (LnPH) localizados no trecho sul-centro, 
em ZP.3, adotando-se como variável independente o logaritmo da 
distância ao centro da cidade (LnD). 
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GRÁFICO 05 - Regressões simples relativas •ao período anterior e 
posterior ao metro (1.967/1.976) aplicadas ao logaritmo do preço 
homogeneizado de terrenos (LnPH) localizados no trecho sul-centro, 
em ZP.2, adotando-se como variável independente o logaritmo da 
distância ao centro da cidade (LnD). 
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GRÁFICO 06 - Regressões simples relativas ao período anterior e 
posterior ao metro (1.967/1976) aplicadas ao logaritmo do preço 
homogeneizado- de terrenos (LnPH) localizados no trecho sulcentro, 
em ZP.8, adotando-se como variável independente o logaritmo da 
distância ao centro da cidade (LnD). 
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GRÁFICO 07 - Confronto entre os gráficos 4 - 5 e 6 
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GRÁFICO 09 - Regressões simples relativas ao periodo anterior ao 
metro ((1.967) quanto à variaçâo do nível de renda médio familiar 
(R.) em funçâo da distância ao centro da cidade (D), dos terrenos 
localizados nos trechos norte-centro e sul centro 
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O LAUDO DE AVALIAÇÃO E A CONTABILIDADE NAS 
EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

Eng. Estácío Simões Gavinho 

1.0.0. Considerações Preliminares 

Ao ser iniciado o projeto de uma Linha de Transmissão, haverá 

a necessidade de um levantamento topográfico, para que se torne 

possível a locação das estruturas, torres ou postes, e dos respectivos 
vãos e flexas permitidos pelo relevo do terreno. 

A primeira consideração a ser feita, é quanto a largura da men-

cionada faixa que é determinada atualmente pela NB-182 de ABNT, 
que está sendo revisada. 

Existem alguns fatores que forçosamente terão implicação no 
modo de se encarar o problema de faixa de terreno afetada pela 
construção das referidas linhas. 

No caso de construção de estradas e solução é relativamente 
mais fácil por força das circunstâncias uma vez que a ocupação é 

total e portanto o correto é fazer-se a desapropriação da mencionada 

faixa para a construção. Ao tratar-se de Linha de Transmissão de 
energia elétrica o assunto torna-se bem mais complexo justamente 

oor não ser necessária a ocupação total da faixa específicada. 

Com base neste fato, tendem algumas empresas concessioná-
rias do serviço de eletricidade, com o objetivo de diminuir o custo 
das citadas linhas, e não adquirir o terreno, procurando se benefi-

ciar do estalebecimento de servidões, ou apenas de uma autorização 
de passagem. 

Sob o ponto de vista econômico, não há dúvidas sobre as van-

tagens dessas opções. Sob o ponto de vista lurídico talvez aquelas 

vantagens sejam suplentadas pelas dificuldades posteriores. Porém, 
as maiores dificuldades realmente aparecem no contrôle de cadastro 

de terrenos e servidões, e são inúmeros os problemas gerados para 

os setores encarregados •da fiscalização e inspeção das faixas de ter-
renos correspondentes às citadas linhas 
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Todos essas aspectos terão reflexos sobre os problemas de ava-

liação, tanto das terras propriamente ditas como das benfeitorias exis-

tentes. 

É evidente que de qualquer maneira, desapropriação judicial 

ou amigável ,servidão ou simples autorização de passagem, o terreno 

e principalmente a sua utilização ficará sujeita à restrições. 

Saliente-sé a diferença em termos objetivos: uma estrada é um 

melhoramento que passa a ser usufruido pelo cedende, além de 

aumentar o valQr do remanescente do terreno. Já com a implanta-

ção de uma Linha de Transmissão de energia elétrica, nem sempre o 

proprietário da terra poderá se aproveitar para utilizar a energia e 

diminuirá, as vezes até de • maneira bastante considerável, o valor 

de suas terras. 

É claro que nas áreas urbanas o problema fica muito mais com-
plexo tendo em vista que a maioria dos lotes atingidos pela faixa 

da Linha de Transmissão, ficam inutilizados para construção, e por-

tanto terão que ser realmente desapropirados. Isto nos leva a con-

cluir que numa faixa de linha de Transmissão, poderemos encontrar 

alternadamente: terrenos desa.propriados, servidões e autorizações de 

passagem. 	- 

Cada um desses casos tem características jurídicas e contábeis 

óprias. 

2.0.0. Patrimônio 

O atiio fixo ou imobilizado, que normalmente é conhecido 

por patrimônio, é constituído por todos os bens de propriedade 
da erprisa e assim o sêndo deverão estar sujeitos a um controle 

efetivo. Nas empresas de energia elétrica, esse contrôle obedece 

normas legais estabelecidas especificamente por atos oficiais entre 

os quais podemos salientar os decretos 28.545 de 24.08.50 e 

41.019 de 26.02.57. 

O decreto 28.545 estabelece a classificação de contas para 
empresas de energia elétrica e institui normas e procedimentos pa-

ra a contabilidade, que ao registrar os atos e fatos praticados de-
verá obediência ao mencionado decreto. 

A faixa de terreno utilizada por uma Linha de Transmissão, 

implicará em gastos que deverão ser analisados e posteriormente 

contabilizados, sendo uma parte dos custos possivelmente imobi-

lizado e • outra parcela lançada em despesas, dependendo  de al-
gumas circunstâncias e em obediência aos atos acima citado 
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De qualquer modo e em princípio os terrenos fazem parte do 

patrimônio da empresa. 

3.0.0. Cadastro de Terrenos e Servidões 

Estando os terrenos incluídos no patrimônio, ou melhor dizen-

do, integrados ao imobilizado, e ainda mais, sendo necessário man-

ter o seu controle, é claro que o modo racionaF de fazê-lo será por 

intermédio de um candastro pelo qual se passa identificar com cla-
reza todos os elementos necessários para comprovação dos direitos 

de empresa e dos registros contábeis. 

Naturalmente ao serviço de cadastro compete analiar a do-
cumentação e guardá-la para uso futuro. A análise da documentação 

é imprescindível para que se verifique que não haja diferença ertre 
os diversos documentos, evitando-se que se constate no futuro diver-

gências entre áreas ou dimensões constantes das plantas e escrituras 
ou registro de imóveis. É necessário verificar ainda se o Memorial 

Des&itivo corresponde à pianta confeccionada a área reamente ad-

quirda, etc. 

Devidamente analisados os documentos poderão ser guardados;  

isto é arquivados obedecendo-se ordem previamente estabelecida. 
No caso de faixas de Linhas de Transmissão, é preferível que os 

documentos sejam ordenados por cada linha existente, sendo neces-
sário que o cadastro conheça perfeitamente ao longo de toda exten-

são da mesma quais os terrenos desapropriados, quais os cedidos 

a, título de servidão e aqueles correspondentes às autorizações de 

passagem. 

Ao nosso ver o cadastro bem organizado terá que saber com 

precisão o seguinte: 

1) Qual o modo e a data da cessão 

2). O cedente 
A área cedida e o formato do terreno com todas as dimensões 

A localização exata 

Qual o seu custo 	 . 	. 	. 

Finalidade de aquisição 

Para conseguir os conhecimentos ácima deverá receber os se-

guintes documentos: 

Laudo de avaliação 

Plantas e anexos 

a) Plantas devidamente cotadas inclusive planta de situação 
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Memorial descritivo completo, citando limites e conífrontantes 

Relação e descrição dos marcos 

Planilha de cálculo 

Caderneta de campo 

Obs.: - As áreas e dimensões devem estar perfeitamente des-
critas. 

Citação do proprietário anterior 

Utilização prevista para terreno 

a) Classificação contábil 

Escritura 

Registro de Imóveis 
Indicação fiscal referente à Prefeitura ou Incra 

Nota: - Exc!ui-se ou substitue-se alguns itens acima mencionados, 

conforme tratar-se de glebas ou lotes urbanos. 

Pela simples leitura dos itens acima, ressalta que os itens 1 e 2 

são utilizados e portanto elaborados ou coletados visando primeira-

mente a avaliação, sendo convenienteí no entanto, que seja monta-

dos de modo de atender concomitantemente as necessidades do ca-
dastro e de contabilidade. 

O não atendimento dessa conveniência, obrigará a Empresa à 

novas despesas para propiciar as anotações necessárias ao seu cadas-
tro multiplicando-se o custo de seus serviços. 

É claro que em alguns aspectos as exigências das empresas 

serão variáveis, mas a nossa impressão é que poderão ser um pou-
co maiores ou menores mas estarão sempre dentro dos principais. 
tópicos citados. 

Tendo em vista o exposto até o momento;  observamos que o 
trabalho do avaliador é de certa maneira e às vezes mesmo que ele 
não se aperceba disso, muito mais ocmplexo do que aparente. Não 

é um trabalho que se restrinja apenas à obtenção de valores, mas 
terá também outras consequências futuras, selam lurídicas, contábeis 
ou mesmo no controle do cadastro de terrenos e servidões. 

É pois muito importante que o avaliador tome conhecimento 
mesmo que superficial dessas implicações. 

Sob os aspectos jurídicos elas são mais evidentes e já tem sido 
debatidas de modo que quase todos os avaliadores estão alertados 

à seu respeito. Sobressaem, neste caso as diferenças de valores atri-
buídos ao mesmo imóvel por laudos diferentes. 
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Já sob o aspecto contábil, o problema fundamental não se refe- 

re a diferença de valor, mas sim ao tipo e quantidade de informa-

ções fornecidas. Ë necessário relembrar que o cadastro é parte inte-

granté do patrimônio, que por sua vez é fruto dos registros cõntá-

beis. 

Para melhor esclarecer: - A contabilidade efetua -o lançamento 
contábil passando todos os elementos para o patrimônio que tem 

obrigação do contrôle dos bens pertencentes à empresa, entre os 

quais os terrenos que são controlados normalménte por um cadas-
tro especial. 

4.0.0. Contabilidade 

Corno citamos anteriormente o cadastro de terrenos e servidões 

correspondente ao controle de um tipo específico de bens, entre 

outros a serem estabelecidos pelo patrimônio das empresas. Tam-

bém já nos referimos ao fato da interligação muito íntima existente 

entre patrimônio e a contabilidade. Se uma empresa não tivesse 

interesse, ou não fosse obrigada por força de atos legáis a exercer 

o contrôle de seus bens seria normal qUe não existissem os setores 

de patrimônio. Porém mesrio que assim fosse, não se justificaria que 

nos casos de terrenos e servidões a empresa não ficasse devidamente 
documentada, para & salvaguarda de seus intetesses e direitos, quan-
do ta ]se fizesse necessário. 

Verifica-se, pois, que poderá haver ou não um setor de patri-
mônio na empresa, no entanto a contabilidade é obvio terá que exis-

tir e a documentação referente a terrenos e servidões obrigatoria-

mente terá que estar arquivada, ou seja, sempre existirá um cadas-

tro organizado com maio rou menor precisão ou sofisticação, de 

acordo com as necessidades de cada empresa. 

Em última análise, podemos afirmar, que inicialmente o assunto 

é de alçada da contabilidade mas a responsabilidade final é do 

patrimônio ou seja do cadastro de terrenos e servidão. Isto significa 

que o referido cadastro deverá ter pleno conhecimento do lança-

mento contábil, desde a classificação até o custo final, inclusive as 

parcelas componentes. 

Esclarecemos -que no caso de empresas de energia elétrica, o 

patrimônio controla de maneira geral o grupo 2 - Imobilizado. 

Os terrenos e servidões por sua vez se distribuem por diver- 

sas contas e subcontas. 	- 	- 	- - 
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Poderemos visualizar melhor o exposto observando o quadro 

seguinte, organizado de acordo com o decret 28.545. 

ATIVO 

2. IMOBILIZADO 

20. Bens e Instalações 

20.0 Fixo Intangível 

20.1 Instalações para produção motores hidráulicos 

20.10 Terrenos e Servidões 

	

20.11 	Estrutura e outras benfeitorias 

20.2 Instalações para produção motores à vapor 

20.20 Terrenos e Servidões 

	

20.21 	Estrutura e outras benfetiorias 

20.3 Instalações para produção motores de comb. int. 

20.30 Terrenos e Servidões 

	

20.31 	Estrutura e outras benfeitorias 

20.4 Instalações de Transmissão 

20.40 Terrenos e Servidões 

20.41 Abertura de faixa e servidões temporárias 

20.42 Estrutura e outras benfeitorias 

20.5 Instalações de distribuição 
20.50 Terenos e Servidões 

	

20.51 	Estrutura e outras benfeitorias 

20. 7 Instalação em Geral 
20.70 Terrenos e Servidões 

	

20.71 	Estrutura e outras benfeitorias 
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Bens e Instalações - Arrendados a Outros 

Bens e Instalações para uso futuro 

Bens e Instalações em Processo de Reclassificação 

Bens e Instalações em outros Serviços Públicos 

Outras Propriedades 

NOTA: - Os terrenos e servidões dependendo das circunstâncias 

poderão ser classificadas em qualquer das contas e sub-

contas acima de signadas, em função de sua utilização. 

Tem a contabilidade de cumprir às exigências legais e para isso 
adota certos critérios. 

O decreto 41 .019 de 26.02.57 dispõe o seguinte: 

"Art. 44 - A propriedade da empresa de energia elétrica em 

função dos serviços de eletricidade compreende todos os bens e ins-
talações que, direta ou indiretamente, concorram, exclusiva e perma-

nentemente, para a produção;  transmissão, transfórmação ou distd-
buição de energia elétrka". 

"Art. 58 - Investimento das  empresas  de eletricidade é•• --

portáncia efetiva e permanentemente empregada na propriedade do 
concessionário, em função de sua indústria (vide art. 44)". 

"Art. 60 - Os registros contábeis da propriedade em função 

do serviço deverão ser mentidos pelo concessionário em condições de 

permitir a sua comparação com o inventário a que se refere os art. 

54 e seguintes, discriminando, para cada contã, a respectiva forma-

ção pelo custo histórico e eventuais posteriores correções monetá-

rias". 

"Art. 159 - do mencionado decreto diz: Os bens p instalações 

em operação em função do serviço concedido, devem ser démons-

trados e apurados separadarnente daquelas cujas obras estão em an-

damento e dos destinadõsa uso fututo, todos determinadôs na base 

do seu custo histórico". 

"Art. 160 - Serão apuradas a tomada de contas: 

a) A demonstração dos elementos a que se •referê o art. ante- 

rior; e 	 : 	. 	- •. 
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b) A verificação de cada acréscimo ou decréscimo no montan-

te do investimento a remunerar dentro de cada exercício, de acordo 

com a data da efetiva entrada dos bens e instalações em serviço, ou 

da sua retirada". 

Por sua vez o decreto lei 3.128 de 19.03.41 em seu art. 4.0  
§ 1.° diz o seguinte: 

"A parte da propriedade apresentada sob cada título, no inven-

tário, deverá figurar pelo custo histórico, como tal se entendendo a 

importância real e comprovadamente gasta, que deverá ser dividido 

e o mais possível discriminado pelas diversas partes em que se divi-

dir aquela propriedade, conforme o que couber a cada uma". 

Conforme cita o item ló das instruções gerais para o uso da 

tlassificação de contas para empresas de energia elétrica: 	- 

"O custo dos bens e instalações, desde a sua origem, é o custo 

de sua construção, como tal incluindo não somente materiais, equi-

pamentos, fornecimento, mão de obra, serviços e outros elementos 

consumidos ou aplicados na construção e montagem, mas também o 

custo dos estudos preliminares;  projetos, levantamentos, serviços de 

engenharia, administração e despesas gerais que contribuem direta 
e imediatamente para as instalações". 

Ainda, na pág. 107 das mesmas instruções, podemos verificar 

o seguinte: 

Sub conta 20.41 

"Abertura da faixa e servidões temporárias; 

Esta conta registrará o custo inicial da limpeza do terreno para 

as Linhas de Transmissão e despesas com servidões temporárias. 

Não se incluirá nesta conta o custo de deslocamento, aplaina-

mento, escavação para as torres ou outras estruturas ou ainda para 

a construção de estradas, caminhos e pontes, custo esse que será 

escriturado nas contas adequadas". 

Voltando ao decreto 41 M19, transcrevemos o disposto no art. 
54: 

"As pessoas naturais ou jurídicas, concessionárias de serviço de 
energia elétrica, são obrigadas a organizar e manter atualizado o 

inventário de sua propriedade em função do serviço (art. 44), desde 
que: 

a) rEx.plorem para quaisquer fins, quedas d'água de potência 

superior a 150 kW; 
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Explorem quedas d'égua de qualquer potência para produ-
ção de nergia elétrica destinadas a serviços públicos, de utilidade 
pública, ou ao comércio de energia; 

Explorem a energia termoelétrica para serviços públicos, de 
utilidade pública ou para o comércio de energia; 

Embora não produzindo energia, explorem, no comércio ou 
em serviços públicos e de utilidade pública, energia elétrica adqui-
rida ou outras empresas". 

Ainda do mesmo decreto, reza o art. 55: 

"O inventário deverá ter sua interpretação faci!itada por um 
esquema das instalações existentes, e descreverá a propriedade da 
forma mais detalhada e discriminada possível, grupada sob títulos 
correspondentes aos nomes das contas sob •as quais figurar na conta-
bilidade do cancessionário, e indicará o custo histórico de cada uma 
de suas partes (art. 61)". 

A transcrição das leis acima serve para justificar algumas consi-
derações que faremos mais adiante. 

Já vimos então que a empresa de energia elétrica é obrigada 
a manter o inventário dos terrenos e servidões pelo seu custo his-
tórico. 

Sabemos também que o custo histórico corresponde ao custo 
original acrescido de todos os gastos efetuados na aquisição do bem. 

Além disso, para fins de correção monetária é necessário o co-

nhecimento da data de aquisição. 

A conclusão é que a manutenção de inventário corresponde a 

manutenção de um cadastro. 

Cremos que o cadastro deve conter devidamente arquivado e 

em condições de ser consultado a qualquer momento os elerientos 

e documentos referidos no item 3.0.0. 

Salientamos mais uma vez que eles deverão ser estudados e 

comparados para evitar futuros problemas, tais como: 

a) Diferenças entre os proprietários e os nomes citados. 

d) Divergências entre planta, memorial descritivo, escritura e 
registro, etc. 

Alteração nas áreas e dimensões. 

Incorreção e falta de dados no memorial descritivo. 
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e) Outros fatores que possam a vir resultar em dificuldades 

para bem caracterizar a propriedade em casos futuros. 

4.1.0. A Contabiidade e as Servidões 

Como mencionamos anteriormente, em todas as contas refe-

rentes a imobilização da terras, ou direitos sobre as mesmas, apare-

ce o mesmo tratamento contábil como os terrenos e servidões. 

Como exemplo transcrevemos trechos da instrução contida no 

decreto 28.545 *(1) 

"20 . 4 Instalações de Transmissâo 

20.40 Terrenos e Cervidões 

Esta conta registrará os custos e direitos relativos 

aos terrenos destinados às operações relacionadas com a 

transmissão de energia elétrica". 

Nota-se que a parte grifada tem a mesma redação em todas 

as sub contas correspondentes a terrenos e servidões. 

Sucede no entanto que os terrenos podem ser cohsiderado co-

trio uma propriedade, adquirida por qualquer forma de direito, mas 

que tem um correspondente físico que é a própria ferra. 

A sérvidão por sua vez, corresponde a um direito real; mas 

não tem a correspondência física, embora vá restringir o uso da 

terra. 

julgamos inclusive que o terreno no caso citado seja um bem 

tangível, já a servidão seria um bem intangível. 

rN0  entanto, de qualquer •maneira que se veja o problema, a 

classificação contábil das servidões, atualmente utilizada é discutível. 

Não vamos entrar na discussão do problema porque a mesma in-

clui considerações de ordem jurídica e contábil que não são de nossa 

alçada. 

A nosso ver o cadastro de terrenos e servidões po rsua vez 

deverá ter em mãos todos os dados disponíveis sobre ambos (TER-
RENOS OU SERVIDÕES), e ainda sobre os legalizados oü não. Isto 
é, existindo eventualmente um terrenà afetado por qualquer das 

instalações da empresa, mesmo que seja a passagem de uma Linha 

de Transmissão, o cadastro deverá ter o registro competente, com a 
anotação clara da situação. E neste caso o cadastro transcende à 

conta bil idade. 

'(1) - pág. 106 da publicação do M.M.E. - O N .A E. £ - Águas e Energia Elétrica - 
Legislação 1970. 



5.0.0. A Avaliação, o Cadastro de Terrenos e a Contabilidade 

nas Empresas de Energia Elétrica 

Tudo o que foi relatado até o momento demonstra que existe 

uma relação bastante acentuada entre a avaliação e o cadastro de 

terrenos das empresas de energia elétrica, e conseq uentem ente com 

a própria contabilidade. 

Considerando o exposto até o momento as principais conclusões 

sobre o relacionamento acima mencionado são: 

- Haverá diferenças bastante acentuadas entre a avaliação pa-

ra uma desapropriação e para o estabelecimento de uma servidão. 

- Os mesmos elementos utilizados p&os avaliadores, tais co-

mo, plantas memoriais descritivos, etc., serão a base para a classi-

ficação contábil e os respectivos registros e anotações no cadastro 

de terrenos e servidões. 

O laudo de avaliação deverá ter precisão e ser orientado 

no sentido de atender não só as exigências legais, como as contá-

beis e as do respectivo cadastro. 

Desenvolvemos e procuramos lustificar a seguir as referidas con-

clusões: 

5. 1 .0. Desapropriação e Servidão Administrativa 

Ë bastante claro que o avaliador, deverá ter prévio conhecimen-
to do objetivo da avaliação que irá efetuar. 

A desapropriação pode ser considerada a grosso modo, uma 

forma compulsória de transferência da propriedade particular à Ad-

ministração Pública ou a seus delegados. As normas básicas se acham 

consubstanciadas no Dec. Lei Federal 3365 de 21.06.41, modificado 

posteriormente por outros atos, tais como o Dec. 35.851 de ..... 

16.07.54.  

No caso das empresas de energia elétrica o art. 108 do Dec. 

41.019 de 26.02.57 prevê especificarrente os casos de desapro-

priações pelas mesmas. 

As servidões administrativas ou públicas po rsua vez, corres-

pondem a uma onus real de uso imposto pela administração à pro-

priedade particular, a fim de assegurar a realização a manutenção 

de obras e serviços públicos ou de utilidade pública (O Dec. 35.851 

de 16.07.54 lá referido, estabelece as condições para a constitui-

ção de servidões). 
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As servidões administrativãs poderão ser permanentes ou tem- 
porárias. 	 - 

O assunto é relativamente complexo, e já existem alguns tra-
balhos e respeito. 

No nosso caso estamos apenas fazendo algumas consideràções 
no sêntido de alertar para o problema, tendo em vista a implicação 

que terá sob os aspectos contábil e cadastral - 

5.2.0. Dados e Elementos Comuns a Avaliação, a 
Contabilidade e Cadastro 

Repetindo em parte o já descrito anteriormente podemos orga-
nizar o seguinte quadro: 

É evidente que se os dados coletados, e os elementos e 

documentos fornecidos ou elaborados para se poder efetuar •a avá-

liação, irão ser utilizados também pela contabilidade e pelo cadastro 

d eterremos e servidões, deverá haver a preocupação de serem trans-
mitidos com clareza e fidelidade. 

Para isso necessário se faz, que sejam acompanhados de es-

clarecimentos e informações complementares, de maneira a facilitar 

seu entendimento po raqueles setores. 

À falta dessa preocupação, tanto a contabilidade como o cadas-

tro, terão que remontar um processo, que lhes forneçam os escla-

recimentos que faltam, se obrigando a fazer uma nova coleta de 

dados. 

Esse serviço além da despesa desnecessária que será efetuada, 

será feito em duplicidade, ficando bastante dificultado pela falta de 
pessoal habilitado e treinado para tarefas dessa natureza em seus 
respectivos setores. 

Está implicito que a orientação deverá partir da empresa inte-

ressada, porém nada obsta que o próprio avaliador procure se in-

formar sobre, as necessidades dos setores já referidos. 

5.3.0. Laudo 

O laudo pode ser descrito como resultado da avaliação, 'ex-

presso em conclusões escritas, fundamentadas e subescritas pelo ava-
liador (es). 

Na elaboração do laudo os avaliadores deverão, fazer um rela- 
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tório mencionando os fatos e circunstâncias em que se basearam pa-

ra as suas conclusões. 

Para a emissão do laudo os avaliadores deverão recorrer a to-

dos os meios de informações ao seu alcance e utilizar os métodos e 

processos técnicos-científicos adequados ao caso que é objeto do seu 
parecer. 

Outro ponto aceito pacificamente, é que o laudo deve ser tanto 

quanto possível real, isto é, deve representar um valor justo, com 
resultado das considerações feitas pelo avaliador, mediante as infor-

mações que possue, ou seja, não deve ser orientado em função 
da parte interéssada. 

Embora seja dificil evitar diferenças em laudos elaborados por 

diversos avaliadores, não é justificável nem aceitável que elas sejam 

de vulto ,e muito menos, que sejam determinadas visando o interes-

se de qualquer das partes. Defendendo-se essa útlima hipótese, te-

ríamos que concluir que não se estaria avaliando, mas sim atribuin-

do um valor pelo qual haveria interesse de uma das partes. 

Considerando o exposto, mai& uma vez se faz presente a impor-

tância da coleta de informações e da análise de todos os elementos 

obtidos, com o fito de es evitarem ao máximo as distorções e dispa-

ridades entre os mesmos, chegando-se assim a uma decisão mais 

exata. 

O audo para ser útil ao interessado, e ao mesmo tempo servir 

de base para a sua apreciação e decisão deverá ser acompanhado de 

todos os elementos ,informações e documentos que servïrem de apoio 

ou consulta. 

Dessa maneira ficarão atendidos também os setores administra-

tivos lá  referidos anteriormente. 

Temos nos circunscritos aos problemas de cadastro e aos con-

tábeis, mas não nos custa mencionar, que em sua quase totalidade 

esses dados irão ser úteis também a parte jurídica da questão. 

Queremos ressaltar ainda que o laudo terá que forçosamente 

ser subdividido, de maneira tal que fique bem claro, e com valores 

bem definidos, cada componente considerado no mesmo. Assim sen-

do, se houver edificações, benfeitorias ou casos de indenizações, a 

cada um deles separadamente ser áatribuído um valor, que permita 

a sua perfeita classificação contábil e consequentemente a determi-

nação exata de seu custo histórico. 
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Resumidamente podemos concluir que u mlaudo bem elaborado 
e. esclarecido, acompanhado de todos os anexos que serviram de 
base para suas conclusões, será sempre um instrumento muito valio-
so ao cadastro de terrenos e a contabilidade, evitando problemas fu-
turos, desperdicio de_tempo, e gastos desnecessários. 

6.0.0. Considerações finais 

Nos limitamos a considerar o problema especialmente no âm-
bito das empresas de energia elétrica, no entanto, constata-se facil-
mente que a grande maioria das considerações feitas se aplicam às 
demais empresas e principalmente àquelas que possam ser classi-
ficadas como grandesempresas. 

Nosso principal objetivo foi o de ressaltar a importância do 
trabalho do avaliador e ao mesmo tempo conscientizá-1 para a cola-
boração que pode oferecer à empresa em termos do cadastro, patri-
mônio e contabilidade, que se acresce aos serviços prestados aos se-
tores jurídicos. 
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ANÁLISE DE BALANÇOS E AVALIAÇÃO DE EMPRESAS 

ENG.o ALBERTO LELIO MOREIRA 

INTRODUÇÃO: 

Nas hipóteses de fusão, alienação ou liquidação de empresas, 

a análise de balanços é materia cujo conhecimento é indispensável 

ao avaliador. 

Não pretendendemos nos aprofundar nos conhecimentos contá-

beis da análise de balanços, mas apresentar aqui uma modalidade 

fácfl de se visualizar a situação de uma empresa, através de um 

gráfico elaborado em cores convencionais, as quais, uma vez memo- 

rizadas, ressaltam imediatamente a situação da empresa analisada e 

facilitam sua avaliação. 	 - 

A nálise de balanços é basicamente uma comparação das pro-

porções com que entram no balanço as diversas contas do ativo e 

do passivo, e ,assim sendo, a comparação pode ser feita entre seg-

mentos de retas em vez de entre números, resultando daí um grá-

fico colorido, de fácil interpretação e que nos conduz ao conheci-

mento do valor da empresa. 

Os crítérios de. avaliação podem variar consoante se trate de 

uma empresa que está em pleno funcionamento ou que está em 
vias de liquidação;  - também se a avaliação se destina a uma 

fusão ou incorporação de empresas o critério poderá diferir do caso 

de uma alienação. 

Para a análise, todavia, os balanços necessitam ser ajustados, 

eliminando-se as contas de compensação que aparecem tanto no ati-

vo como no passivo, bem como os valores intangíveis (despesas de 

constituição, patentes, marcas de fábrica, luvas, alvarás, fundo de 

comércio, etc.) quando não sejam de  recuperação cem por cento 

garantida em caso de liquidação, fazendo-se simultaneãmente um 

ajustamento de igual montante na situação líquida (não exigível). 
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ELABORAÇÃO DO GRÁFICO 

Por definição, para haver balanço a soma do ativo deve ser 

igual à passivo, de forma que o gráfico começa por apresentar duas 

coiunas de igual comprimento, uma representando o ativo e a ou-

tra o passivo; - esse comprimento equivale a 100% do ativo ou do 

passivo. 

Em seguida tomam-se os valores representativos das principais 

contas do ativo (disponível, contas a receber ou realizável a curto 

prazo, mercadorias ou realizável a longo prazo e imobilizado técni-

co e financeiro) e do passivo (exigível  a curto e a longo prazo, capi-

tal e reservas ou não exigível e lucro) e se dividem esses valores 

pelo total do balanço, obtendo-se assim uma série de porcentagens 

que vão representar os segmentos das colunas do ativo e passivo 

que indicam as proporções em que entram tais contas (vide fig. 1). 

Essas contas •  são então representadas por cores convencionais 
que obedecem a uma regra menemônica para facilidade de compre-

ensão; - o disponível, isto é: o dinheiro que já está na mão, é o azul 

mais forte (é o "tudo azul"); - as contas a receber ou realizável a 

curto prazo, que ainda precisam ser recebidas para se transformar 

em dinheiro em caixa, são azul médio; - as mescadorias ou reali-

zável a longo prazo, que ainda têm que ser vendidas para serece-

ber, são o azul mais fraco; - o imobilizado, que lembra imóvel, 

construção, tijolo, é marron, sendo escuro para o imobilizado técnico 

e claro para o imobilizado financeiro. 

Por outro lado, o exigível é o "perigo" e, por isso, é repre-

sentado em vermelho quando a curto prazo e rosa quando a longo 

prazo; - o capital e reservas ou não exigível, é "a árvore que faz 

crescer a empresa" e, por isso, é representado em verde; - o lucro 

é o "ouro" tão almejado e, por isso, é representado em amarelo-

-ouro, enquanto que o prejuízo é negro. 

Para completar o gráfico podemos traçar, ao lado, uma linha 

vertical, representativa do capital de giro, cujo comprimento é a di-

ferença entre os comprimentos do ativo corrente e do passivo cor-

rente e que é representada por linha pontilhada quando essa dife-

rença for negativa. 

ANÁLISE 

A análise de balanços se faz geralmente pelo cálculo de uma 

série de coeficiente dos quais vamos indicar somente os três princi- 

426 



pais: o coeficiente de liquidez ou solvabilidade, o coeficiente de dí-
vidas e o coeficiente de imobolizações. 

O coeficiente de liquidez ou solvabilidade é o resultado da di-
visão do ativo corrente (disponível mais contas a receber mais mer-
cadorias) pelo passivo corrente (exigível a curto prazo), - em geral 
admite-se que esse coeficiente deve variar de um 'mínimo de 1 .3 até 
o máximo de 4.0. 

O coeficiente de dívidas é o resultado da divisão do passivo 
corrente (exigível a curto prazo) pela situação líquida •(ativo menos 
passivo corrente); - em geral admite-se que esse coeficiente deve ser 
inferior a 1, isto é: o exigível, que é considerado como o capital de 
terceiros temporariamente empregado na empresa, não deve ser su-
perior ao capital próprio da empresa. 

O coeficiente de imobilizações é o resultado da divisão do imo-
bilizado pela situação líquida; - em geral admite-se que esse coe-
ficiente deve ser inferior a 0.70. 

Todas essas proporções desses coeficiente podem ser facilmen-
te visualizadas no gráfico colorido. 

Acrescentamos a esses coeficientes o capital de giro calculado 
como acima indicado. 

No gráfico da fig. 1 vemos que a empresa usando o seu dispo' 
nível e mais somente uma quarta parte de suas contas a receber 
pode liquidar todo seu exigível a curto prazo e que com o restante 
de suas contas a receber, a curto prazo, pode liquidar, também, o 
exigível a longo prazo, o que demonstra uma excelente liquidez da 
empresa. 

Também nesse gráfico se vê que o exigível a curto prazo é 
cerca de um terço do capital e reservas, o que demonstra que a 
empresa tem um baixo endividamente, trabalhando como muito mais 
capital próprio que de terceiros. 

Ainda nesse gráfico se vê que o imobilizado é cerca de um 
terço da situação líquida, o que demonstra que a empresa tem um 

baixo coeficiente de imobilizações. 

Acresce ainda que a empresa tem grande disponibilidade de 

capital de giro, o qual é cerca de 70% do capital próprio e reser-

vas. 

Uma outra vantagem que apresenta esse gráfico é poder ser 

feito um projeto de balanço para o exercício seguinte baseado no 
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abterior;  - na fig. 2 vemos a repetição do balanço da fig. 1 e, à 
direita, o proleto de balanço para o ano seguinte. 

Evidentemente que não se poderá garantir que o novo balanço 
sairá e*atamente assim, mas se poderá estabelecer uma política na 
empresa de forma a seguir o pretendido; - assim se procurará au-
mentar as disponibilidades em caixa e bancos, bem como de con-
tas a receber, através de um aumento das vendas de mercadorias; 
haverá desirnobilização de parte do imobilizado  financeiro a fim  de 
se adquirir máquinas e equpamentos para aumentar a produção 
(imobilizado técnico); será tentada a obtenção de um empréstimo a 
longo prazo a fim de reduzir parte do exigível a curto prazo e se 
procurará aumentar a lucratividade da empresa e o capital de giro. 

A fig. 3 nos mostra o balanço de uma empresa em excelentes 
condições: - só com o disponível é possível se liquidar todo o exi-
gível;  - o endividamento é insignificante assim como a imobiliza-
ção; - a lucratividade é de'] 00% do clapital e o capital de giro é 
enorme. 

Na verdade esse exemplo é tão bonito que duvidamos que ha-
ja uma empresa com esse balanço. 

Inversamente, a fig. 4 nos mostra o balango de uma empresa 
falida: - nem vendendo todo o imobilizado, as mercadorias e rece-
bendo-se todas as contas e dinheiro em caixa e bancos será possível 
se saldar o exigível, - o endividamento é enorme pois que o exi-
gível é •mais do dobro do não exigível; - a empresa apresenta •um 
enorme prejuízo e um capital de giro negativo. 

Na fig. 5 vemos os balanços em 30 de junho de 1976 e de 
1977 da empresa Unipar, uma empresa "holding" de 12 subsidiá-
rias;  - nesses balanços se destaca um enorme imobilizado financei-
ro, o que é de se esperar, uma vez que, tratando-se de uma "hol-
ding", o seu capita Ideve estar quase todo comprometido na subs-
crição do capital de suas subsidiárias;  - também o capital de giro 
próprio negativo em 1976 não tem maior expressão uma vez que 
a empresa gosa de grande crédito, especialmente com suas subsi-
diárias. 

- 	Comparando-se os dois balanços verifica-se que, de um ano pa- 

ra o outro, a sua situação melhorou bastante; - de fato: o exigível 
a curto prazo foi diminuindo, o lucro aumentou bem com o reali-

zável a curto prazo e o capital de giro próprio tornou-se positivo, 
isso tudo acompanhado de uma desimobilização de parte do imobi-
lizado financeiro. 
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A fig. 6 nos mostra os balanços de 31 de dezembro de 1967 e 
de 1968 da Cia. Siderurgica Nacional; - também nesse caso se veri-

fica uma mehoria de um ano para o outro: em 1967 houve pre-

juTzo enquanto em 1968 houve lucro; houve aumento das vendas e con-

seqüente aumento das contas a receber; a empresa tomou um em-

préstimo, o que fez aumenta ro exigível a logo prazo mas diminuir 

a curto prazo e passou a dispor de um maior capital de giro. 

Na fig. 7 vemos os balanços de 31 de dezembro de 1967, de 

1968 e de 1969 das Lojas Americanas S.A., que se apresentam 
praticamente idênticos, com pequenas variações, o que demonstra 

se tratar de uma empresa sólida e estável. 

A fig. 8 nos mostra os balanços de 5 exercícios de uma em-
presa que piorou sua situação gradativamente; - na evrdade, nesse 

caso se conheciam inicialmente só os 4 primeiros balanços e, por 

eles, se podia prever o que ia acontecer no exercício seguinte: com 

disponível diminuindo, as mercadorias -diminuindo, o endivida, 

mento aumentando, o capital de giro e o lucro diminuindo, não era 

difícil prever que, no ano seguinte haveria prejuízo, como, de fato, 

aconteceu. 

AVALIAÇÃO: 

Para a avaliação de empresas temos que considerar que a em-

presa vale pelo que ela tem •menos o que ela deve, isto é: sua situa-
ção 'líquida ou patrimônio líquido, que é a diferença entre o aHvo 
e o exigível. 

Ora, dirão dessa diferença resulta o não exigível da empresa 

e, assim, a avaliação estaria feita pela simples leitura do valor do 

total do não exigível, mas não é bem assim desde que há que fazer 

correções nas contas do imobilizado e de mercadorias. 

De fato, os valores lançados no balanço são valores históricos 

e, para os casos de fusão, alienação ou liquidação, de empresas há 

que se conhecer seus valores reais e atuais: no imobilizado técnico 

pode haver imóveis cujo.valor atual seja muito superior ao histórico 

e, contrariamente, pode haver maquinismos obsoletos que, se ven-
didos, produzirão muito menos cruzeiros do que os lançados no ba-

lanço; - no imobilizado financeiro pode haver considerável quanti-

dade de ações de empresas cujas cotações em bolsa estão muito 

acima ou muito abaixo do lançado e, nas mercadorias pode haver 

estoques, especiamente de matérias primas, cujo valor atual de mer-

cado é muito superior ao lançado nas fichas do almoxarifado por 
ocasião da sua compra. 
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A reavaliação do ativo pelo índices autorizados pelo Ministé-

rio da Fazenda não traduz os valores reais e atuais do mercado e, 

p0 risso, há que se fazer uma avaliação realística e atualizada desses 
ifens do ativo !para então, subtraindo-se o exigível, chegar-se ao va-

lor atual do patrimônio líquido da empresa. 

Tem assim o avaliador, ao ladd do contador da empresa, a sua 
função bem definida. 
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O USO DA CARTOGRAFIA COMO FERRAMENTA AUXILIAR NAS 

AVALIAÇÔES DE IMÓVEIS NO GRANDE SÃO PAULO 

Flávio Antonio Rodrigues dos Santos 

Existe hole  toda uma metodologia de trabalho altamente qualifi-
cada e técnica, a qual utilizando como base FOTOGRAFIAS AÉREAS, 
e por meio de plantas AERO.FOTOGRAMÉTRICAS, e todo um gigantes-
co trabalho de campo, tendo ainda como suporte o processamento 
eletrônico de dados, é capaz de chegar aos mínimos detalhes de le-
vantamento em uma dada região. 

Hole, para grandes áreàs, urbanizadas ou não, o elemento básico 
para realizar o levantamento de campo é a fotografia aérea em 
escala compatível com o objetivo do trabalho. 

Este método, universal-mente consagrado, apresenta um bom ín-
dice de precisão, que dependendo da escala utilizada e das dimensões 
das propriedades, apresenta erros médios em área de 1% a 2%. 

O Sistema Cartográfico Metropolitano da Grande São Paulo, cons-
titui-se no projeto de maior envergadura, em fermos de cartografia 
metropolitana, implantado no Brasil e também, pelo que tem conhe-
cimento, em toda a América do Sul. Seu custo já é da ordem de 

Cr$ 50 milhões. 

lrriplantado pelo extinto GEGRAN, seus produtos finais são hoje 
de propriedade da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, adminis-
trados por convênio pela EMPLASA - Empresa Metropolitana de Pla-
nejamento da Grande São Paulo 5/A, e estão à disposição de todas 
-as entidades federais, estaduais e municipais, de administração direta 
6u indireta, que atuam na área metropolitana da Grande São Paulo 
e ao público em geral, para consulta e fornecimento dentro das nor-
mas administrativas estabelecidas pela EMPLASA. de acordo com o 
convênio com a Secretaria dos Negócios Metropolitanos. 

Cogita-se rt momento, da institucionalização do SCM como tefe-

rência obrigatória para todos os trabalhos de topografia, cartografia, 

estudos, anteprojetos, projetos, implantaçãõ e acompanhamento de 
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obras realizadas na Região Metropolitana de São Paulo pelas entida-

des de administração pública estadual, direta ou indireta, pelas enti-

dades da administração pública de outros níveis governamentais ou 

da iniciativa privada, quando o andamento ou o resultado destes 
trabalhos devam ser verificados ou aprovados pelo sistema de Pia-

nelamento e de Administração Metropolitana - SPAM. 

No momento, o 5CM conta com 231 vértices de apoio básico ho-
rizontal monumentados e monografados; 3.269 referências de nível 

monumentadas ou com pinos de latão incrustados em soleiras e pa-

redes de edifícios, monumentos e obras de arte, todas monografadas; 

381 folhas de cartas na escala de 1:10.000; 1 .753 folhas de cartas 

na escala de 1:2.000; fotos e fotoíndices dos recobrimentos aerofoto-

gramétricos realizados em 1972, nas escalas de 1:4.000 (áreas urba-

nas da Baixada Santista); 1:8.000 (áreas urbanas e em processos de 
urbanização da Grande São Paulo) e 1:40.000 (toda a Grande São 

Paulo e Baixada Santista); fotos e fotoíndices dos recobrimenos aero-

fotogramétricos realizados em 1974, nas escalas 1:16.000 (áreas urba-

nizadas e em processo de urbanização da Grande São Paulo) e 1:60.000 
(toda a Grande São Paulo e Baixada Santista);diapositivos de imagens 

em infravermelho falsa cor, nas escalas de 1:30.000 e 1:8.000; dia-
positivos de imagens em infravermelho preto e branco multiespectrais 

nas escalas de 1:45.000 e 1:12.000; e um rolo de filme de imagens 

termais. 

Não pode o 5CM, entretanto, se acomodar nesses niapeamentos 
convencionais básicos e que são: 

Na escala de 1:10.000 com curvas de nível equidistantes de 

5m abrangendo a Grande São Paulo e a Baixada Santista, numa área 
de 10.000 1cm2  com o obletivo  de permitir o desenvolvimento de 
trabalhos de planejamento a nível metropolitano, servir de base, na 

área de engenharia de projeto, aos estudos de concepção, através dos 

quais poderão ser pré-orçadas as soluções mais viáveis, visando a 

obtenção de uma melhor relação custo-benefício e servir de suporte 

a estudos gerais. 

- Na escala de 1 2 .000 com curva sde nível equidistantes de 

1 m, abrangendo as áreas urbanizadas e em processo de urbanização 

da Grande São Paulo, numa á: co de 1.500 1cm2  (quando a área total 

urbanizada e em processo de urbanização é de aproximadamente 

2.000 1cm2), com o objetivo de servir de base física aos Cadastros 

Técnicos Municipais eaos pré-projetos e alguns projetos de engenharia 

propriamente ditos. Quando houver necessidade, poderá ser comple- 

mentado por l&vantamentos topográficos especiais executados com 
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as predsões requeridas especialmente de aco(dd com a natureza do 
projeto a ser desenvolvido. 

O planejamento metropolitano exige outras escalas, principalmen-
te para o suporte de vários mapearnentos temáticos de seu interesse. 
Assim,estáseultimando o mapeamento na escala de 1:25.000, obti-
do por redução do mapeamento na escala de 1:10.000, somente para 
uso interno, nos projetos em execução pela EMPLASA com objetivo 
de permitir o desenvolvimento da cartografia temática de apoio Pas 
diversas atividades do planejamento metropolitano nos temas relacio-
nados com: saneamento básica, recursos hídricos, poluição ambiental, 
uso do solo, desenvolvimento econômico e social e sistema viário. 

Está em fase de início o mapeamento a cores, na escala de 
1:100.000, por redução do mapeamento na escala 1:25.000 com o 
objetivo de servir de mapa-síntese, suporte dos diversos mapeamen-
tos temáticos. A meta será a obtenção de um atlas com todos os 
temas de interesse do planejamento metropolitano. 

Atualmente, a EM:PLASA, através d esua Gerência de Cartografia, 

realiza para a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de São 

Paulo, o mapeamento na escala de 1:5.000, por ampliação e redese-
nho das folhas na escala de 1:10.000 do 5CM, que abrangem o muni-
cípio de São Paulo. Possivelmente; este •mapeamento será esiendido 
aos outros municípios, com o objetivo de servir de referência cadas-
trai, carta. geral das cadastros, base para as plantas de valores de ter. 

renos, base  para as plantas indicativas de serviços urbanos e base para 

as plantas de zoneamento. 

Com apoio aos CTMs, estuda-se a possibilidade de realização do 
mapeamento na escala de 1:1.000, partindo da ampliação e redese-
nho das folhas na escala de 1:2.000 do 5CM, com  características de 
precisão do mapeamento na escala de .1:2.000, acrescido dos erros 
inevitáveic das operações de ampliação fotográfica e redesenho. Este 
mapeamento permitiria a posicionamento com maior nitidez de infor-
mações que •no mapeamento na escala de. 1:2.000 não seria possível 
por causa do espaço geográfico insuficiente. 

O uso da cartografia como ferramenta auxiliar nas avaliações de 
imóve;s na Grande São Paulo, tem sido de grande valia para os enge' 
ribeiros que militam no campo das avaliações, porque permitem não 

ó elucidaros seus trabalhos como também.proceder a comparações 

.e as análises mais diversas. 

Entre outras podemos citar: 

1 - Localização geográfica dos imóveis; 
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2 - A finalidade a que se destina o imóvel; 

3 - A situação dos imóveis quanto à titulação; 

4 - A força de trabalho permanente e sazonal;  

5 - Os ocupantes, posseiros e sua respectiva força de trabalho; 

6.— As áreas de tensão efetivamente comprovadas; 

7 - As terras públicas e/ou devolutas e respectivos perírnetros; 

8 - O uso atual das terras;  

9 - A declividade;  

10 - Os solos; 

11 - A capacidade de uso das terras; 

12 - A análise comparativa entre a capacidade de uso e o uso 
atual das terras para recomendações e correções na produ, 
ção agrícola - a nível de propriedade individual;  

13 - As áreas em litígio (entre proprietários, proprietários com 
posseiros, posseiros com terra pública, proprietários com 
terra pública, etc.); 

14 - As condições de vias de acesso às várias partes dos rnu-
nicípios e centros urbanos, bem amo a situação do imó-
vel em relação a essas vias; 

15 - Os limites das propriedades, possibilitando o fornecimen-
to de plantas individuais para fins jurídicos e titulação; 

16 - A situação dos imóveis rurais quanto à sua categoria em 
face da legislação Iributária atual (caracterização de mini-
fúndio latifundio por ex'p'loração e dimensão, empresa ru-
ral); 

17 - A estrutura fundiária, evidenciando a situação da concen-
tração de minifúndios e sua relação de confrontação com 
os latifúndios;  

18 - O relacionamento da proximidade dos 'minifúndios e lati-
fúndios com os centros urbanos de comercialização, dis-
tribuição e consumo; 

19 - A capacidade de organização dos proprietários rurais em 
cooperativas, relacionando-se suas necessidades e limita-
ções; 

20 - As 'bases para desenvolvimento de planos de colonização;  

21 - As bases para caracterizar planos de remembramento de 
minifúndios; 

22 - As bases para realização de planos de desmembramento 
de latifúndios; 



23 - As bases para criação de planos de áreas de demonstração; 

24 - A fixação de bases para um plano de regularização de tí-
fulos; 

25 	As bases para comparação entre o tamanho.da proprieda- 
de a capacidade de uso e o uso atual; 

26 	A influência da localização do imóvel em relação às vias 
de acesso; 

27 - A capacidade de absorção de mão-de-obra, ou saturação 
da mão-de-obra, com o levantamento feito da força de 
trabalho e realização dos mapas de capacidade de uso 
das terras; 

23 - A execução de planos de eletrificação rural com base nos 
mapas de localização dos imóveis, isto é, do MapaCadas-
trai;  

29 - A evidência das grandes obras de infraestrutura realiza-
das, ou que se façam necessárias à região, por órgãos pú-
blicos ou particulares;  

30 - E estabelecimento do zoneamento da região com o obje- 
tivo de melhorar a utilização das terras, seja para fins: 
- Turísticos 

Agrícolas 
- Reserva Florestal 
- Expansão Urbana 
- Localização Industrial, etc. 

31 - Os subsídios indispensáveis aos estudos de viabilidade 
econômica para grandes proletos  de engenharia; 

32 	Um planejamento integrado para a região estudada, pos- 
sibilitando a coordenação e estabelecimento de escala de 
prioridades para os investimentos de outros órgãos públi-
cos na área através de incentivos ou desestímulos fiscais, 
administrativos e políticos; 

33 - Os elementos que permitam orientar a construção de uma 
perfeita rede de estradas vicinais; 

34 - A orientação do crédito rural, com o conhecimento da ca-
pacidade de uso das terras, da 1i;ulação e uso da proprie-
dade, é possível julgar qual o seu limite de crédito e 
possibilidade de retorno do capital com boa margem de 
precisão; 

35 - O fornecimento de elementos importantes e exatos no sen- 
tido de corrigir, 	a desorganização reinante nos critérios de 
registro de imóveis;  
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36 - A orientação do proprietário no sentido de corrigir suas 
Dec!araçôes de Propriedades;  

37 - A possibilidade de maior arrecadação pela taxação dos 
imóveis não cadastrados e que são identificados pelo Ca-
dastro Técnico; 

36 - A taxação mais correta e justa de todos os imóveis rurais, 
com o aproveitamento da capacidade de uso e uso atual, 
na determinação do grau de adeugabilidade de uso das 
terras; 

39 - A influência da produção agrícola em função do acesso aos 
mercados consumidores; 

40 - A fixação de bases para estabelecer valores comparativos 
nas Avaliaçôe. 
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O EMPREGO DE COMPUTADOR 
EM 

PROCESSOS AVALIATÓRIOS 

Eng.°  Fernando Guilherme Martins 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se compõe de três partes: 

L°.O COMPUTADOR NA PESQUISA EM MASSA DE VALORES 

Trata-se de tese de auditoria premiada no Concurso de Teses 
promovido pelo AIREA - American Institute of Real  Estate A'ppraisers, 
durante o X Congresso Panamericano d eAvaliações - Chicago, 111, 
US.A. - 1976. 

É apresentada neste congresso, considerando o possível interesse 
dos engenheiros de avaliações brasileiros, em 	nhecê-Ia. 

2? FATOR  DE ATUALIZAÇÃO 

É objeto do .APENDICE 2 

Versa sobre um exemplo de aplicação do computador, em pro-
cesso avaliatório. 

30 FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO 

Oassunto foi desenvolvido no APËNDIC'E 3 

Trata-se de um segundo exemplo de emprêço de computackr, 
em processo avaliatório. 

O COMPUTADOR NA PESQUISA EM MASSA DE VALORES 

PRELIMINARES 

Em 1973, elaborou-se o trabalho de título - PLANTA GENÉRICA 
DE VALORES  DE TERiREN01S - versando :particularmente sobre a dinâ-
mica de sua organização e atualização. É, neste aspecto, que as Plantas 
Genéricas dizem mais respeito à Engenharia de Avaliações, do que 
a Cadastro propriamente dito, ou à Administração Municipal. 
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Essa tese foi apresentada no IX Congresso Panamericano de Ava-

liações, realizada na Cidade do México, no ano de 1973, sob os 

auspícios da UPAV - Union Panamericana de Asociaciones de Valua-

cion, tendo sido recomendada sua publicação, excluindo, obviamente, 
as referências de caráter local. 

No ano seguinte, em 1974, foi apresentada e aprovada no 1 Con-

gresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações realizado em São Paulo. 
No período de 1974/1975, o autor da tese teve oportunidade 

de aplicá-la em trabalho de grande extensão, executado em diversos 

municípios de Baixada Santista designado por Cadastro Técnico da 
Baixada Santista. 

A aplicação do processo demandou extenuante pesquisa de infor-

moções junto ao mercado imobiliário e nos cartórios dos Pegistros de 

Imóveis, fendo sido viável a homogeneização das amostras nos moldes 
preconizados pelo IB.APE,  graças à programação em computador das 
operações aritméticas necessárias. 

- 	Esse fato, enselou  ao autor a elaboração de um trabalho sob o 

título "O Computador na Pesquisa em Massa de Valores", apresentado 
no Concurso de Teses promovido pelo •AIREA - American Institute of 

Real Estate Appraisers, por ocasião do X Congresso Panamericano de 

Avaliações - Chicago, 111, U.S.A., 1976 - onde recebeu premio 
especial e menção honrosa. 

Como, talvez, o trabalho possa ser de interesse aos colegas pro-

fissionais que militam, no Brasil, na Engenharia de Avaliações, o autor 
vem submetê-!o à apreciação deste II Congresso Brasileiro. 

CADASTRO TÉCNICO DA BAIXADA SANTISTA 

- ANTECEDENTES 

A lei n° 3810 de 25 de junho de 1973 (ANEXO 1) da PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE SANTOS 

"Dispõe sobre a celebração de convênio de coopera-
ção técnica entre as prefeituras municipais de Cuba-

tão, Gua-rujá, Praia Grande, Santos e- São Vicente, 
a Companhia de Saneamento da Baixada Santista - 
SBS, a Light - Serviços de- Eletricidade S.&, a Telesp 

- Telecomunkaçóes de São Paulo S.A., e Centrais 

Elétricas de São Paulo S.A., CESP e dá outras provi-

dências." - 

O ccnvênio foi de fato estabelecido, com o comparecimento de 
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todas as entidades interessadas, com exceção da TeLESP, que acabou 

por desistir de participar. 

O objetivo era realizar o Cadastro Técnico da aixada Santista, 
com o fim de fornecer informações básicas para o planejamento e o 
contrôle do desenvolvimento urbano, o planejamento e a execução dos 
serviços urbanos, o aperfeiçoamento da arrecadação da receita muni-
cipal e das tarifas de água e esgoto dos municípios convenentes. 

Os serviços foram divididos em 2 etapas. 

De acordo com a Cláusula II: 

"Os serviços objeto deste CONVENIO serão divididos em 

2 etapas. Na primeira, será executada a cartografia., com. 
preendendo as plantas cadastrais das áreas urbanas e 
áreas especiais, PLANTAS DE VALORES DE TERRENO, 
PLANTAS INDICATIVAS DE EQUIPAMENTO URBANO" 

(O grifo é do autor) 

Os serviços deveriam atingir as seguintes áreas urbanas e de 

expansão urbanas aproximadas: 

Município Área (Km2) 

Cubatão 17 

Guaruja 35 

Praia Grande 30 

Santos 86 

São Vicente 24 

92 

A população total corresponde a quase 1 .000,000 de habitantes 

A execução dos trabalhos foi objeto de concorrência Pública, 
da qual foi vencedor o Consórcio Argos, constituído de 4 firmas, a 
Aeromapa Brasil S.A., Geofoto, GPI - Grupo de Planejamento Inte-

grado Ltda. e GESA, sob a liderança da primeira. 

Coube ao GPI a elaboração das Plantas de Valores e as Plantas 

indicativas de Equipamentos Urbanos. 

2 - PESSOAL 

Para atender à elaboração das Plantas de Valores o GPI organi-
zou uma equipe constituída de: 



C.OÕRDENADIR 1tCNICO 

Sua função foi coordenar o trabalho do pessoal auxiliar, tanto 
na pesquisa, como no preparo das plantas auxiliarS, nos cál-
culos dos listogramas e desenho das plantas definitivas. 
Acumulou a função de coordenador da elaboração das Plan-
tas Indicativas de equipamento Urbano. 
Coube esta função à Arq. Maria Cecilia Closs Scharlach. 
Todos os demais que trabalharam na elaboração das Plantas 
de Valores foram de nível médio 

- PESQUISADO:RfS 
Pesquisadores de Cartório .................................................... 2 
Pesquisadores de Mercado .................................................... 3 

CALCULADORES 3  
Tiveram a função de completar as fichas de análise remetidas 
pelos pesciuisadores, efetuar os cálculos preliminares e ri-
postar os dados para o computador. 
Preencheram os listogramas e efetuaram seus cálculos. 

- AUXILIARES ............................................................................ 2 
Tarefas diversas, inclusive recorte de 'anúncios de jornais; 

Total— 	11 
3 - MATERIAL 

Foram. utilizados: 

31 - Ficha, de Análise de Terreno sem Benfeitoria (ANEXO 2), 
sendo algumas impressas em cor azul e outras em cor vermelha. 
Estas se destinavam às pesquisas de ofertas do mercado imobiliário 
e queas, às pesquisas de Cartório. 

3.2 - Ficha de Análise de Terreno com Benfeitoria (ANEXO 3), 
irnp•rSsas em cor verde. 

3.3v .— Tabelas para conversão de pagamento a prazo em paga-
mento à vista. Foram utilizadas as de Abelardo Lima Puccini - "Tabela 
Price Impressa em Computador" - Forum Editora Ltda. - Rio de Ja-
neiro - 'GB (ANEXO 4). 

3.4 - Tabela da revista Conjuntura Econômica, contendo a colu-
na 2 - índice Geral de Preços. (ANEXO 5). 

3.5 - Folhas de papel milimetrado para determinação gráfica 
do fator de atualização médio de zona homogênea. 

3.6 - Planta do município em escala 1:10000, para divisão em 
zonas, segundo o critério das :Normas do IBAPE. 
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3.7 - Planta do município em escala 1:5000, para divisão em 
zonas homogêneas 

3.8 - Plantas atualizadas do município, em escala 1:5000, con-

tendo os equipamentos urbanos: água, esgoto, iluminação pública e 

domiciliar, drenagem e pavimentação. 

3.9 - Plantas  do município em escala 1:5000!,  em duas vias 

3.10 - Listrograrna destinado à disposição metódica dos cál-

duos (ANEXO 6). 

3.11 - Máquinas calculadora eletrônica, permitindo cálculo de 

raiz quadrada. 

3 12 - Computador Olivetti, Programa 101. 

4 - ETAPAS 

As atividades necessárias à elaboração das Plantas foram agru-

padas, de acordo com sua natureza, em 4 etapas: 

4.1 - Pesquisa. Preenchimento e cálculo das Fichas de Análi- 
se. 

4.2 - Plantas Auxiliares. Preparo. 

4.3 - Listograma. Preparo e cákulos. 

4.4 - Planta Genérica Final. Desenho. 

'Desenvolver-se-á, a seguir, cada uma dessas etapas. 

4.1 - Pesquisa. Preenchimento e cálculo das Fichas de Análise. 

4.1.1 - As Fichas de Análise apresentadas na tese referida na 

INTRODUÇÃO tinham mais o caráter didático, ressentindo-se de ca-

racterísticas e cunho 'prático, que atendessem à uma pesquisa maciça 

com rapidez e seguranpa. 

Daí a razão de terem evoluido e se transformado nas Fichas 

modêlo ANEXO 2, para terrenos sem benfeitoria e ANEXO 3, para 
terrenos com benfeitoria, permitindo os cálculos determinados pelas 

Normas do IBAPE p0 rmeio de computador. 

Com êsse modêlo foi possível atender à uma pesquisa que atin-

giu a mais de 5000 informações das quais mais de 3000 foram ana-

lisadas, conforme quadro estatístico (ANEXO 7). 
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4.1 .2 - Lóvantamento de dados. 

As informações foram obtidas diretamente junto ao mercado 
maboliário, tendo colaborado nesse sentido o Sindicato de Correto-
res de Imóveis do Estado de São Paulo - Agência da Baixada San-
tista.• 

Embora se tenha contado com a ajuda e compreensão de um 
bom número de corretores, somente a continuidade do trabalho é 
que permitirá uma maior compreensão ou alcance e em consequên-
cia, um aperfeiçoamento do método e de seu objetivo, que é a 
Planta Genérica. 

Quanto às pesquisas de Cartório, foram levantadas tôdás as 
transações de terrenos que ocorreram no período de 01 .01 .74 a 
31 .10.74, nos 5 Registros de Imóveis existentes na Baixada San-
tista, sendo em Santos (3), São Vicente (1) e Guarujá (1). 

Devido ao grande número de transações sub-declaradas, os pes-
quisadores rejeitaram liminarmente, tôdas as transações cujo preço 
unitárid era inferior a Cr$ 30,00/m2, com exceção de Praia Gran-
de cujo limite foi de Cr$ 15,00/m2. 

4. 1 .3 - Correção monetária 

Em meados de 1974, quando foram tomadas as providências 
para montagem dos trabalhos, previu-se uma inflação média men-
sal de 2%, até Dezembro,. 1974, época para a qual devia a Plan-
ta de Valores ser elaborada. 

Como o último índice Geral de Preços (coluna 2 - rev. Conlun-
tura Econômica) havia sido o de Abril. 74, havia necessidade de se 
projetar os demais índices. É o que consta no ANEXO S. 

Aliás, o afastamento não foi grande, pois se previu o índice 
538 para Dezembro, 74 e o publicado veio a ser 534. 

4.1 .4 - Transformação de pagamento a prazo em 
pagamento à vista 

Neste sentido, são muito práticas as tabelas de Abelardo Lima 
Puccini, já referidas (ANEXO 4). 

Foram adotadas as seguintes taxas anuais: 

- Para transações ou ofertas com declaração de juros: 
Correção monetária de 2% ao mês ou anual de ......24% 

- Para transações ou ofertas com declaração de juros: 
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Correção monetária de 2% ao mês e juros de 1% ou 

anualde 	............................................36% 

4.1 .5 - Fatores de ponderação 

As informações de equipamento para cada quadra foram ob-
tidas nas plantas respectivas, tendo-se adotado as porcentagens pro-

postas pelo Eng.° J. Ruy Canteiro (Pede-se ver ANEXO 8). 

Fez exceção o "peso atribuído à pavimentação, que se adotou 

a porcentagem de 10% utilizada pela Prodesan em seus cálculos 

de contribuição de melhoria. 

4.1 .6 - O valor básico por metro quadrado obtido na pes-

quisa era lançado por fim, em uma das plantas citadas no item 

3-9. 

Paa controle do andamento das pesquisas, colocava-se um al-

fineto de cabeça de cor, no local da pesquisa, na outra planta 

citada no item 3.9, afixada em lugar visível. 

4.1 . 7 - Fator de atualização 

O últimb cálculo que se faz com a Ficha de Análise é o do 

"fator de atualização médio" da zona homogênea. 
Quando se trata de zona já estabilizada, quando não ocorre-

ram novos fatores de valorização ou desvalorização, ou ainda quan-

do não haja necessidade de corrigir os valores relativos dos ín-
dices de local, o trabalho de atualização poderá ser simplificado 

determinando-se o "fator de atualização médio". 

O fator de atualização correspondente a cada pesquisa é obti-

do pelo quociente do valor do metro quadrado respectivo (já atua-

lizado para a data da planta), pelo valor do metro quadrado em 

vigor. 

Esses fatores de atualização colocados como ordenadas de um 

gráfico, cujas abcissas são os meses do ano, permitem visualisar as 

tendências de cada zona homogenea e, em decorrênêcia, o fator 

de atualização médio. 

No caso do CTBS, a quasi totalidade dos índices ponderados 

de local foi modificada, de modo que não se pode desfrutar da 

simplificação do fator de atualização médio. 

Mesmo assim, entretanto, em alguns casos, como o da zo-

na homogênea n.° 8, no bairro da Ponta da. .Praia em . Santos, 

onde houve abundância de informações, o gráfico serviu para con-

trole do serviço feito. De fato, após a mudança dos índices ponde- 
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rados de local, introduziu-se no "qo" da Ficha de Anáise o novo 
valor, recalculando-se o Fator de Atualização. 

Transpostos para um gráfico (ANEXO 9), onde consta ao lado 
de cada valor o número da quadra da respectiva pesquisa, verifica-se 
que os fatores de atualização se distribuem em torno da unidade, 
indicando que a distribuição dos novos índices ponderados foi equi-
tativa * 

4.2 - Plantas Auxiliares. Preparo 

4.2.1 - Os municípios foram divididos em zonas de acordo 
com as Normas para Avaliações de Imóveis nas Desapropriações do 
IBAPE, utilizando-se para êsse fim, uma planta em escala 1:10000. 

4.2.2 - Os municípios foram divididos em zonas homogê-
neas, tendo em vista o zoneamento de uso vigente e os bairros 
tradicionais. 

Embora essa divisão do município seja particularmente útil e 
vantajosa, quando se pode aplicar o fator de atualização médio, no 
caso do CTBS a divisão em zonas simplificou a manipulação de 
dados e facilitará, por outro lado, os futuros trabalhos de atuali-
zação das Plantas. 

4.2.3 - Plantas de Equipamentos Urbanos 

No caso do CTBS, paralelamente ao serviço das Plantas de Va-
lores, foram elaboradas as Plantas  Indicativas de Equipamento Ur-
bano, o que facilitou a tarefa. 

Como já se esclareceu anteriormente, estas Plantas foram úteis 
na determinação dos fatores de ponderação. 

4.2.4 - Plantas de município em escala 1:5000 

Foram utilizadas pantas em duas vias. 

A primeira, afixada em lugar visível, para controle das pes-
quisas e a segunda, para lançamento dos valores unitários deter-
minados nas Fichas de Análise. 

Nesta segunda via foram apostos os índices ponderados de lo-
cal. Como, pela própria natureza do trabalho, o número de pes-
quisas dificilmente seja suficiente, o que é agravado pelos moti-
vos expostos no item 4. 1 .2 torna-se necessário, continuamente, a 
proceder a extrapolaçõeà na distribuição dos índices Decorre des-
se fato a conveniência em estabelecer certas regras d ecaráter geral, 
para uniformidade da operação. Transcreve-se, a seguir, algumas. 



- Como medida inicial, deve-se fixar os polos principais de 
valorização; tais como zonas  ou núcleos comericais centrais, sistema 
viário, pontos de atratividade singular, como a orla da praia outros. 

- Os polos de valorização pontuais geram zonas isótimas de 
forma radial. Se forem polos lineares, como é o caso de vias de 
acesso ou da orla da praia, as zonas isótimas se distribuirão paralela-
mente ao pelo de valorização. 

- As dimensões das zonas isótimas aumentam à medida que 
se afastam do polo, não, contudo, de uma forma linear. 

A lei de variação segue, de preferência, uma equação parabólica. 

- Em zonas contendo várias quadras e com mais de um  pelo de 
valorização, a influência simultânea dos vários polos pode ser consi-
derada de uma forma  análoga àquela proposta pelo •Eng. L.C. Bern-
ni, na sua obra -- Avaliações de Imóveis - ao estudar a distribuição 
dos valores unitários no interior de uma quadra qualquer. 

Ao fin&, deve-se lançar os polos de valorização secundários, 
verificando sua influência nos índices já lançados, ajustando-os, se 
necessário. 

4.3 - LISTOGRAMAS, PREPARO 

O preenchimento dos listogra.mas, não ofereceu maior dificulda- 
de. 

Para encerrar, poder-se-ia acrescentar que o preço do metro qua-
drado definitivo foi obtido pelo produto: 

q = Kx F 
pond 

K = índice ponderado de local 

F pond = fator de ponderação 

4.4 - PLANTA GENÉRICA FINAL, DESENHO S 

Nesta última etapa se fez a transposição, para a planta em escala 
1:5000, dos preços do metro quadrado calculados nos listogramas. 

5 - PRAZOS 

O prazo para execução dos trabalhos foi de 8 meses, desenvol-
vendo-se de Julho, 74 a Fevereiro, 75. 

Santos, Abril, 1975 

FERNANDO GUILHERME MARTINS 
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APÊNDICE 

RELAÇÃO DE  ANEXOS 

1 	- Lei n.° 3810/1973 autorizando a Prefeitura Municipal de San- 
tos a celebrar convênio dõ Cadastro Técnico da baixada San-
tista. 

2 	- Ficha de Análise de Terreno Sem Benfeitoria. 

2.1 - fórmula programada para  cálculo do preço do .r2. 

2.2 - Ficha de Anáflse. Modeo prático. Caso de transação (não in-
cluído este anexo). 

2.3 - Ficha de Análise. Modelo Prático, Caso de Oferia (não incuido 
este anexo). 

3 	- Ficha de Análise de Terreno Com Benfeitoria. 

3.1 - Fórmula programada para cálculo do preço do m2. 

3.2 	Ficha de Análise, Modelo prático. 

4 	- Tabelas para conversão de pagamento a prazo em pagamen 
to à vista. 

5 	.- índice Geral de Preços - coluna 2 - Conjuntura Econômica. 

6 	- Listograma. 

7 	- Quadro Estatístico de Pesquisas realizadas no CTBS. 

8 	- Falores de ponderação. 

9 	- Fatores de Atualização, Gráfico. 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Decreto-lei n.° 47 de 10 de setembro de 1969 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 

Ano IV Santos, terça-feira, 3 de Julho de 1973 - N.° 858 

ATOS DO PODER  EXECUTIVO 

LEI N.° 3810 

De 25 de Junho de 1973 

Dispõe, sobre a celebração de convênio de cooperação téc-

nica as prefeituras municipais de Cubatão, Guarulá,  Praia 

Grande, Santos e São Vicente, a Companhia de Saneamen-

to da Baixada Santista - SBS, a UGHT - Serviços de Ele-

tricidade S.A., a TELESP - Telecomunicações de Sêt, Paulo 

e Centrais Elétrica.s de São Paulo S.A., CSP, e dá 

outras providências. 

GENERAL CLÕVIS BANDEIRA BRASIL, Interventor Federal no Mu-
nicípio de Santos, faço saber que a Câmara Municipal decretou em 
sessão reaflzada a 18 de lunho  de 1973, e eu sanciono e promulgo 
a e3uinte 

LEI N.° 3810 

Artigo 1.0 	Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar con- 
vênio de cooperação técnica entre as Prefeituras Municipais de Cuba-
tão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente, a Companhia de 
Saneamenlo da Baixada Santista - SBS, a Light - Serviços de Eletri-
cidade S.A., a TELESP - Telecomunicações de São Paulo S.A. e Cen-
trais Elétricas de São Pauto - S.A. - CESP, na forma das cláusulas 
constantes no instrumento anexo e que fica fazendo parte integrante 

da presente lei. 

Artigo 2.0  - As despesas decorrentes da presente lei neste exer-
cício correrão por dotações próprias, suplementadas se necessário. 

Parágrafo Único - O Poder Executivo incluirá nos orçamentos 
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subseqüentes ao ano de 1973, as dotações necessárias para atender os 
encargos previstos na presente lei. 

Artigo 3!' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se e publique-se. 

Palácio "José Bonifáçio", em 25 de junho de 1973. 

Gen Clóvis Bandeira Brasil 
Interventor Federal 

T. Cõn. Alberto da Costa. Fi'tho 
Secretário de Finanças 

Registrada no livro competente. 

Departamento de Administração da Secretaria de Administração, 
em 25 de junho de 1973. 

Augusto Pinto 
Chefe do Departamentc 
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TERRENO SEM BENFEITORIA 

Fórmula a programar 

V — E 
+ E  ) 	E 

NC 	 e 
= 

SxE xF xE 
t p pond 

	

q 	x — -- = q 
E 	

'E 

q 

A 
o 

V - = Valor da transação 

E 	Valor da entrada 

N = Prazo em meses 

C 	= Coeficiente - Tab. 5 - Abelardo de Lima Puccini 

E 	= Fator de elasticidade de oferta 
e 

5 	= Área do terreno 

F 	= Fator de profundidade 
P 

E 	= Fator de testada = 

F 	
1 

= Fator de ponderação 
pano 

q = Valor do m2  na data do evento. 

= índice Geral de Preços na data da Planta. 
p 

E 
= índice Geral de Preços na data do evento. 

q 	= Valor do m2  na data de Planta 
p 

E A = Fator de atualização 
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TERRENO COM BENFEITORIA 

Fórmula a  programar 

Equação bMica: Ff (Vt ± 	F FE V 

	

V—E 	 e 	- 
(----+ E)--- - .S Cfl—D)±S' C(1-0) 

	

NC 	 F 
E 	1 

- 

SxF xF xF 
t p pond 	

E 

q x ._.a_ = q 
E 	

E 

	

- 	 q 
_±_ = F 
q 

o 
V 	= Valor da oferta ou da transação 
V 	= Valor do terreno 

V b = Valor da benfeitoria 

FF = Fator de despesas financeiras =1 + coef. tabela Whitaker/ 

Medeiros (p. ex.) 
E 	= Fator de elasticidade de oferta. 
e 

E 	= Valor da entrada 
N = Prazo em meses 
C 	= Coef. Tab. 5 - Abelardo Lima Puccini 
S 	= Área do terreno 

= Fator de testada = ] / --_ 
a,  

E 	= Fator de profundidade 

E pond = Fator de ponderação 

q 	= Valor do M2  na data do evento 

= Índice Geral de Preços na data da Planta. 
P 
= 

E 	
Índice Gera Ide Preços na data do evento. 

E 	Fator de atualização. 



ZONA N2 	 (NORX&S tORPE) 	 ar 	 MilHa 

PROFLIIDIDAOE EQUIVALENTE 	= 	S 	a 

E 	1 	- 	MHZ 	Mi 	 Ma 	 2Ma 

Fp 	I' 	1 7071 	+ 	i 	 4, 	 7071 

- 	- FATOR DE PONDERAÇÃO E OUTROS CÁLCULOS 

IMPOSTAR NA ORDEM 

FOTO, SE NECESSÁRIO 
v VALOR DA TRANSAÇÃO 

OUOFERTA  
410 	000 

E VALOR DA ENTRADA O - 

PRAZO EM MESES 1 

CPSE0 
COEF.TRAIISPORNAÇAO 	- 

PRAZO/A VISTA 

y 
F 

FATOR DESPESAS FINAS- 
CEIRAS E OUTRAS  

• . 
S c  ÁREAS DE CONSTRUÇÃO 

PRINCIPAL  
239,80 

- 

CUSTO EI1  COISTRUÇÃO /32 
PRINCIPAL  

I_L 
FATOR DE DEPRECIAÇÃO 
CONSTRUÇÃO PRINCIPAL 0,59 

410000 	5 
r ÁREA DE CONSTRUÇÃO 

9ECUNDARIA O 

CUSTO M2  CONSTRUÇÃO 
SECL]NDÁRIA  

1 0 	5 

1 	s 
10 - 

FATOR DE DEPRECIAÇÃO 
CONSTR. SECIRIOÁRIA  1 1 	5 

1 	5 

FE 
FATOR DE ELASTICIDADE 

1 239 .80 	5 

732 	5 - 
0.59 	5 a TESTADA 7 

ar TESTADA DE I4EFERENCIA 

E 

°'FONDEEAÇÃD 
FATOR DE 

1 1 	5 

- 	1 	5 
E " FATOR DE 

PROFII4I)1 DADE  
09367 7 	5 

8 	s 
s ÁREA DO TERRENO 122.85 1 	5 

	

0.9367 	5 

	

22.85 	5 
p - 

1NDIE GERAL/PREÇOS 
MES DAI'LANTA 

538 

iNDICE GERAL/PREÇOS 
DOIS 

DOEVENTO  478 
538 

478 	5 

9 " PREÇO DOM2  NO LOCAL 
DO EVENTO.EM VIGOR  

1378 	26 

	

1378.26 	
5 

- 	2753.7927 
RESULTADOS • 3099.3936 	0+ 

• 2,2487 	AI q PREÇO 107H1  NO LOCAL 
DO EVENTO, DATA EVENTO  

9A 
PREÇO DO M1  NO LOCAL 
DO EVENTÜ.DATA PLANTA  - 	. - 

F FATOR DE 
A ATUALIZAÇÃO  

45-1 



ENCERRARIA DE AVALIAÇÕES 
TERRENO COM IIENFEITORIA FICHA DE ANÁLISE N9 

DATa. : 2 / 7 /74 
LOGRADOImO: 	Rua 	Cidade 	de101 edo 	27/29 	 QUAURA:25/01 3 
BAIRRO: 	Cen trI ZONA: 	7{7 	J_4j,je.mictpio 	San Los - 

FONTE DE INFORRAÇÃO: 	Reui9 Ia .CIrCufls1C.aoPESQUISAI)3R: 

M1OTAÇÕES DIVERSAS: 

Trans:: 	50190 

Adq. 	- 	Roberto Carvalhal 

1 rasoU:. 	Rasco Cr/di Co 	Racional 	9. A  

Data 	- 	1h7.24 

Titulo 	- 	Esc. 	A/C. 

LV - 	3 AR 

Tab - 40 Santos 

7,00 

R,Cidade 	de Toledo 
17,39 	n 	17,70 Ares = 	- 	-- 	 7 e 	,00 	122.85 

2 

Obu:- 	Dados do 	terreno e da construçao, 	obtidou 

no cadastro da Prefeitura 

o asmas: E ta 
iA VALOR: Cd - 	410000.00 ENTRADA: Cd 	 PRAZO: 	A Vista 

CARACTEROSTICAS 
» DO 	LOGRADOURO SIM NÃO CARACEERISTICAS 	DO TERRENO 

ÁGUA fl J RETANGULAR 	E 	NÃO RETANGULAR E 
ITi€NSÕES 	7.00 n eernRneln 	1 	ÁPEÀ 122.85 iA ESGOTO SANITÁRIO 

TRANSPORTE COLETIVO o 
LUZ fl E o DIFECIL 	E PRÓXIMI 	E 	DIRETO E < ILUMINAÇÃO PDBL E CA E E sOco 	E RRXJOSO 	E ALAGADIÇO , LI 
TELEFONE 	 - E E EM STVLL EH DECLIVE 

Li 
O 

GAZ E E AT2 5 EM ACLIVE 

ORE NA O EH E E 
r 

- 	- 
PAVIMENTAÇÃO E E ACENTUADO 	 E MAIOR D 	1D 

o 
UTILIZAÇÃO - RECUOS AREAS 	DE 	CONSTRUÇÃO 

E EESIOENGDA DE FRENTE 	 ii PRINCIPAL 
- ESCRITÓRIO 	E 

LOJA 	 E LATERAL DIREITO 	tI SECeNUÁRRA 	 - 

ARMAZEM 	 E LATERAL ESqUERDo 	M 

OUTROS 	 E FLINOOS M PAVIMENTOS 59 O 
TIPO 	DE 	CONSTRUÇÃO TIPO 	DE 	COSERTISRA CLASSIFICACAO 

CONCRETO 	 E TELHA 
LUXO O 
FINA E 

ALVENARIA 
CONCRETO 	 E MÉDIA 

MADEIRA 	 E 
OUTROS 	 E OUTROS 	 E 

MODESTA 

POPULAR 
fl 
O 

IDADE ESTADO 	DE 	CONSERVAÇÃO 

ANOS MUITO SOM0 BOM REGULAR n 1 	MAU 	- O 
SITUAÇÃO, 	CROQUIS, OUTRAS 	INFORMAÇÕES 	E 	CALCULOS, 	NO 	VERSO 



COEFICIENTES PARA TRANSFORMAÇÃO DE PAGAMENTO A PRAZO 
EM PAGAMENTO À VISTA 

EXTRAIDOS DA OBRA "TABEl.A PRICE EM COMPUTADOR" 

ABELARDO DE LIMA PUCCINI - PUC - Rio dé Janeiro 

Tábua 5 21 a 24 por tento capitalizados mensalmente Tábua 5 

Tabela Price 

N. 	0.21 	0.22 	0.23 	0.24 	N. 

1 1.01750000 1.01833333 1.01916666 1.02000000 1 
2 0.51316295 0.51379163 0.51442048 0.51504950 2 
3 0.34506746 0.34562957 0.34619197 0.34675467 3 
4 0.26103237 0.26156241 0.26209287 0.26262375 4 

5 0.21062142 0.21113321 0.21164553 0.21215839 5 
6 0.17702256 0.17752299 0.17802407 0.17852581 6 
7 0.15303059 0.15352360 0.15401739 0.15451195 7 
8 0.13504292 0.13553100 0.13601995 0.13650980 8 

9 0.12105813 0.12154290 0.12202867 0.12251544 9 
10 0.10987534 0.11035796 0.11084169 0.11132653 10 
11 0.10073038 0.10121168 0.10169420 0.1021779411 
12 0.09311377 0.09359438 0.09407632 0.09455960 12 

13 0.08667283 0.08715322 0.08763507 0.08811835 13 
14 0.08115562 0.08163618 0.08211830 0.08260197 14 
15 0.07637739 0.07685841 0.07734111 0.07782547 15 
16 0.07219958 0.07268131 0.07316483 0.07365013 16 

17 0.06851623 0.06899888 0.06948342 0.06996984 17. 
18 0.06524492 0.06572865 0.06621438 0.06670210 18 
19 0.06232061 0.06280555 0.06329261 0.06378177 19 
20 0.05969122 0.06017751 0.06066601 0.06115672 20 

21 0.05731464 0.05780236 0.05829240 0.05878477 21 
22 0.05515638 0.05564562 0.05613730 0.05663140 22 
23 0.05318796 0.05367880 0.05417218 0.05466810 23 
24 0.05138565 0.05187815 0.05237331 0.05287110 24 

25 0.04972952 0.05022374 0.05072072 0.05122044 25 
26 0.04820269 0.04869868 0.04919753 0.04969923 26 
27 0.04679079 0.04728859 0.04778936 0.04829309 27 
28 0.04548151 0.04598117 0.04648389 0.04698967 28 
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29 0.04426424 0.04476577 0.04527048: 0.04577836 29 
30 0.04312975 0.04363320 0.04413993 0.04464992 30 
31 0.04207005 0.04257544 0.04308421 0.04259635 31 
32 0.04107812 0.04158547 0.04209631 0.04261061 32 

33 0.04014779 0.04065713 0.04117005 0.04168653 33 
34 0.03927363 0.03978497 0.04029999 0.04081867 34 
35 0.03845081 0.0396417 0.03948131 0.04000221 35 
36 0.03767507 0.03819045 .0.03870972 0.03923285 36 

37 0.03694257 0.03746000 0.03798141 0.03850678 37 
38 0.03624990 0.03676938 0.03729295 0.03782057 38 
39 0.63559399 0.03611554 0.03664127 0.0371711439 
40 0.03497209 0.03549571 0.03602361 0.03655575 40 

PRAZO - 1 a 40 meses. 

JUROS - Quando a oferta ou transação deciaràr os lutos 

CORREÇÃO MONETÁRIA - 2% ao mês. 
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EXTRAÍDO DA OBRA 

TERRENOS SussrDloS À TÉCNICA DE AVALIAÇÕES 
ENG.° JOÃO RUY CANTEIRO 
EDITORA PINI - 2.° EDIÇÃO - 1971 

FATORES DE PONDERAÇÃO 

Nas avaliações de terras e terrenos contidos nas faixas de do-
mínio iixadasnos Projetos Rodoviários e sujeitos a desaipropriação, 
ocorre frequentemente a necessidade do valor unitário básico esta-
belecido para tôda uma região sofrer alterações para menos ou para 
mais, conforme os melhoramentos no local do imóveI. 

Com tal finalidade, o valor unitário básico de uma região é es-
tabelecido para uma situação considerada 'paradigma" em face de 
determinadas características e melhoramentos que possui. 

REGIÕES URBANAS E SUBURBANAS 

No caso de loteamentos em arruamentos nas projeções das ci-
dades onde o valor unitário básico padrão estudado não supere 
C450/m2  preconiza-se as seguintes ponderações: 

1 1 - FATORES PORCENTUAIS A CONSIDERAR NAS AVALIAÇÕES 
DE LOTES URBÂNOS E SUBURBANOS 

Dado certo valor unitário, representativo do local com espedfi-
camente: água; esgoto, luz dorn1ciliar, guias-sarjetas e pavimentação, 
sofrerá decréscimo ou acréscimo em função respectivamente dos me-
lhoramentos que faltam ou dos que excedem, calculado pelos dados 
constantes da tabela abaixo e pelo modo a seguir demonstrado: 

Explicaçãõ: - Os fatores de ponderação são sempre calculados 

como uma porcentagem do valor menor. 

Assim p0 rexemplo, seja um lote diferente do paradigma na 
parte de "guiãs e sargetas", para mais ou para menos. 

1.a Hipótese 
Paradigma tem "guias e sargetas' 

Vu 

v 
r0,10 V 

VV 

- 	Vu 	(caso a/R. Canteiro) 

'1,10- 

2? Hipótese 
No tem 

v 

Vu 
7 Vu 

= 1,10 Vu 
(caso c/R. Canteiro) 
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Melharamõntos usuais nos loteamentos - Porcentagens 

* 	1 	- 	Água 	..................... 15% = 0,15 
* 	2 	- 	Esgôto 	.................... 10% = 0,10 

3 	- 	Luz 	Pública 	................ . 	5% = 0,05 
* 	4 	- 	Luz 	Domiciliar 	................... 15% = 0,15 
* 	5 	- 	Guias-Sarjetas 	................. 10% = 0,10 
* 6 - Pavimentação 	. 	:. . 	.......... 	30% 	= 	0,30 

7 	- 	Telefone 	............ 5% = 0,05 

8 	- 	Canalização 	p/Gás 	.............. 1% = 0,01 

9 	- 	Arborização 	.................. 1% = 0,01 

SITUAÇÃÕ PÃRADIGMA OU MODULAR: rua com os melhora- 
mentos públicos assinalados com (t)  na tabela acima, mais frequen- 
tes nos .loteamentos atravessados por rodovias. 

Na ausência de alguns dos melhoramentos assinalados, o valor 
unitário básico deverá ser reduzido multiplicando se êste valor pela 
recíprocá da unidade somada às porcentagens correspondentes aos 
melhoramentos não existentes. 

Na hipótese inversa de haver mais melhoramentos que os da 

situação 	paradigma, o valor •  unitário básico deverá ser aumentado 

multiplicando-o 	pela 	unidade acrescida 	das 	porcentagens 	respecti- 

vas. 

EXEMPLO: 

Seja V. o valor unitário básico de um certo bairro e V: o valor 
ponderado aplicável. 

Caso de lote que tenha todos os melhoramentos da situa-
ção paradigma ,exceto pavimentação: 

V. 	 V. 

	

V: = ---- 	-- 
1 + 0,30 	1,30 

Caso de lote sem qualquer dos melhoramentos da situa-

ção paradigma: 

	

V. 	 v.. = 	 = 
(1,00-4015+0,10+0,1.5+0,10+0,30) 	1,80 

Caso de lote com todos os melhoramentos da situação pa-

radigma, acrescidos de apenas luz pública: 

= V. (1 + 0,05) = V 1,05 
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Caso de lote com os melhoramentos do caso precedente 
e mais gás e arborização: 

V: =(Vu (1 + 0,05 ± 0,01 + 0,01) = Vu : 1,07 

Caso- de lote sem qualquer dos melhoramentos da situação 
paradigma, mas com um dos outros melhoramentos, luz pública, 
por exemplo: 

Vu 
V: = 	+ Vu x 0,05 

1,80 

1.2. - FATÔRES PARA ATENDER À TOPOGRAFIA 

(lotes urbanos ou suburbanos) 

Situação paradigma: terrenos plano - 	1,00 

Topografia 	 Fatôres 

Caído para os fundos 
Até 	5% 	............... 0,95 
De 	5%- 	até 	10% 	.......... 0,90 
-Maior 	de 	10% 	........... 0,80 

Em aclive 
Suave 	................ 0,95 
Acentuado 	............. 0,90 

OBS. Está claro que em lotes na Capital de São Paulo estes 
fatôres seriam estudados e fixados com muito maior figor.. 

1 .3. - FATÔRES A APLICAR QUANTO À SUPERFÍCIE 

Paradigma: terreno sêco = 1,00 

- 	Superfície 	 Fatôres 

Breoso ou pantanoso ....- ...... 0,60 

Alagadiço 	................ 0,70 

1.4 - FATORES QUANDO À ACESSIBILIDADE 

- -(condução) 

Paradigma: terreno de acessibilidade difícil, desprovido de con. 
dução próxima .= 1,00 
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Condução 	 Fatôres 

Próxima 	................. 1,02 

Dfreta 	.................. 1,05 

Os fatôres de ponderação são independentes entre si. De tal 
maneira, é necessário que a ponderação seja aritmética. 

Cstabelecido o paradigma de um certo lugar, seja: 

A 1, A 2;  A 3, A 4, os acréscimos no valor unitário bá-
sico V. referentes aos n fatôres (f.). 

A 1 	melhoramentos públicos (item 1) 	- 

A 2 	topografia .(item 1 .2) 

A 3 	superfície (item 1 .3) 	
. 

A 4 	condução (item 1.4) 

O valor de um lote será então:' 

V=V.+ZA. 

A = (f1  x V. - V.) = V. (f, 	- 	1) 
A2 = (f2  x V. - V.) = V. (f2 	- 	1) 

63 =(f3 xV.—VJ=V.(fa -1) 
A4 =(f4 xV.—VJ=V.(f4 -1) 

t A = V. (1 f. - n) 

Substituindo A  pelo seu valor temos: 

V.=V..+V(IF.—n)=V.(If.—n+1). 

V:V.(If.—n+1) 

AQVERTËNCIA: - Para o bom uso da fórmula sugerida exige-
se do engenheiro ou avaliador experiência, bom senso, perfeito co-
nhecimento da região e razoável percepção do valor das terras. Com  
efeito, a ausência das qualidades enunciadas comprometerá a parte 
fundamental do trabalho que consiste na fixação correta das situa-
ções paradigmas. 
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APÊNDICE N.° 2 

FATOR DE ATUALIZAÇÃO 

Exemplo de aplicação 

1 - Em junho próximo passado, 'o Prefeito de um município con-

sultou o autor deste trabalho sobre a possibilidade de aumentar a 
receita para o próximo exercício de 1978, além da simples correção 

monetária. 

.2 - Em exame superficial dos valores venais dos imóveis em 

vigor,, veiificou-se que são bem inferiores ao valor real de mercado, 

de rtiodo que a solução se apresentou prontamente: atualização. 

'3 - A prmeira dificuldade do problema, entretanto, era a exi-

guidade de tampo, pois conforme o Decreto-Lei Complementar n.° 9, 

de 31.. 12.1969, que dispõe sobre a organização dos Municípios, tem-

se:  

"Artigo 83 - O Prefeito enviará à Câmara Municipal, até 

dia 30 de Setembro de cada ano, o projeto de lei, orça-
mentária para o exercício seguinte. Se até 30 de Novem-

bro a Câmara não o devolver para sansão, será promul-
gado como lei o projeto originário do Executivo. Regeitado 

projeto subsistirá a lei orçamentária anterior". 

Vê-se portanto, a importância do prazo para os srs. prefeitos, 

na decisão desta matéria; 	 - 

4 - A segunda dificuldade, era a extensão do município. 

Tem cêrca de 150 Km2 de área, dos quais a terça parte é consi-

derada área urbana ou de expansão urbana. 

Desta terça parte, a metade aproximadamente, está urbanizada. 

5 - Dois aspectos favoráveis, contudo. O Primeiro, é que a atual 

distribuição dos índices ponderados de local, ou simplesmente, índi-
ces de local, é aceitável, suportando, razoavelmente, um fator de mul-

tiplicação. 

O Segundo aspecto, é o conhecimento dos equipamentos urba-

nos de que são servidas as quadras, havendo mesmo uma planta 

caciastral atualizada das áreas pavimentadas. 

6 - Diante desses aspectos, a solução rápida preconizada foi a 

do cálculo dos fatores de alualização por setor fiscal. 

A pesquisa junto ao mercado imobiliário foi bem recebida, ten- 
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do-se obtido um número relativamente bom de informações, o que 
permitiu cakular, em quase todos os setores, médias saneadas dos 
fatores de atualização, bem significativas. 

Apresenta-se, a seguir, um quadro estatístico de amostragem 

N.° da Zona N.° de Amostras Fator de Atualização 
(Média saneada) 

01 77 12,84 
02 45 11,59 
03 84 9,86 
04 65 8,86 
05 94 9,14 
06 . 	52 . 	11,12 

.07 78 . 	 11,01 
08 4.6 13,64 
09 24 9,23 
10• 10 10,58 

Total 575 Média geral - 10,79 

Com auxílio do gráficd objeto do ANEXO 2,1, elaborado um 
para cada setor, fez-se a primeira triagem dos elementos discrepantes. 

Para o cálculo da média saneada, adotou-se o critério do IBAPE, 
de eliminar os valores clistorcidos de ± 30% da 1.0  média aritmética. 

Deste modo, determinado o limite superior fundamentado na 
técnica avaliatória, a autoridade municipal ficou em condições de 
decidir qual o aumento a propor, dentro de um campo de opções 
bem amplo e de acordo com o critério administrativo conveniente. 
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APËNDICE N.° 3 

FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO 	 .. 

- INTRODUÇÃO 

Nas avaliações de imóveis, em geral, pelo Método de Custo, 
atendidas certas circunstâncias, deve-se adicionar na formação do pre-

ço, além da simples soma do vaor do terreno e do valor da benfeito-

ria, uma 3° parcela, sobre a qual os técnicos têm desenvolvido diver-
sos trabalhos. 

2 - 3.° Componente 

Esia terceira parcela compreende os seguintes tens: 

- Despesas financeiras correspondentes à imobilização do capi-
tal-terreno e do apital-benfetoria durante o período de construção. 

- lucro do empreendedor, 

- promoção de venda. 

Trata-se de matéria em fase de estudo, tendo sido abordado 
por vários estudiosos da Engenharia de Avaliações, nos seguintes tra-
balhos: 

"Critérios de Cálculo Facilitam Avaliações Llrbanas". Eng°s 

Ernesto Whitaker Carneiro e Joaquim da Rocha Medeiros (Rev. "En-
genharia - 1967 - lnst. de Eng. de São Paulo). 

- 'Vantagem da Coisa Feita na Avaliação de Imóveis pelo Mé-

todo de Custo' - Eng. Joaquim da Rocha Medeiros (Tese aprovada 
no IX Congresso Panamericano de Avaliações - México - 1973). 

- "Normas de Avaliação" -. Caixa Econômica do Estado de São 
Paulo" - Janeiro, 1974. 

- "Fator de Comercialização" - Eng.°s Alberto Alves da Motta 
Neto e Raphael de Camargo Simões. (Tese aprovada no 1 Congresso 

Brasileiro de Engenharia, de Avaliações - São Paulo - 1974). 

- "Método de Custo: O Terceiro Componente" - Eng.°s Joaquim 

da Rocha Medeiros Jr. e José Car:os Pelegrino (Tese premiada no 

X Congresso Panamericano de Avaliações - Chicago - 1976). 

Não se pretende no presente trabalho, ,estabelecer um cotêjo 

entre as diversas soluções propugnadas pelos seus autores, mas, ape-

nas, evidenciar algumas vantagens da aplicação do processo proposto 

pelos ilustres Eng°s Alberto A da Motta Neto e Raphael de Camargo 
Simões em sua interessante monografia.......... 
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3 - Fator de Comercialização 

3.1 - Generalidades 

Para a avaliação de imóveis compreendendo terreno e. benfeito-

ria, os Eng°s Alberto Alves da Motta Netio e Raphael Camargo Si-

mões introduziram o conceito de "fator de Çomercialização". 

Entenderam esse fator como sendo o quociente obtido na divisão 

do valor venal de um imóvel peio seu custo de reprodução, ou seja 
o custo intrínseco resultante da soma do valor do terreno e do custo 

de reprodução da benf&toria. 

Além de desenvolverem a matéria, propuseram a marcha de 

cálculo para sua determinação prática: 

A determinação do FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO pode 
ser f&to praticamente, com bastante precisão, efetuando 

pesquisás de venda ou ofertas de imóveis semelhantes, 

na região desejada... 

Determina-se o custo de reprodução do imóvel ou 
imóveis tomados por comparação. Dividindo-se o preço de 

venda ou oferta, pelo custo de reprodução do imóvel, 

obtém-se o "FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO". 

3.2. - CARACTERÍSTICAS 

3 . 2. 1 - Dinâmico 

Pela própria forma de calculá-!o, vê-se que o fator de comercia-

lização é um elemento essencialmente dinâmico, pois espelha para 

um certo lodal, em um determinado instante, a situação do mercado 

para aquele tipo de imóvel. 

Ë evidente que refletirá a situação do mercado com tanto mais 

fidelidade, quanto maior for o número de amostras e da exatidão das 

informações. 

Se a pesquisa for suficientemente abundante, além de permitir 

resiTdos de precisão satisfatória, poderá atender os diferentes tipos 

de construção, padrão de acabamento, idade aparente e fatores de 

outra natureza, como o abairramento da cidade, por exemplo, se 

houver conveniência de serem considerados. 

Não há também necessidade de enfatizar que o processo é sen-

sível à atividade do mercado, refletindo desde a predominância da 

oferta nos períodos calmos até a intensificação da procura nos exa-

geros da euforia. 
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3 2 2 - Sistemático 

como a determinação do fator de comercialização resulta da in-
terpretação de elementos colhidos em mercado, convém que esta 

consulta seja permanente e os dados regularrnente dassificãdos. 

A sstamatização na pesquisa é que evidenciará o grau de in-
fluência de cada fator no fenômeno complexo da formação de preços. 

3.3. 	CÁLCULO 

3.3. 1 - Emprego de computador 

No caso em que a pesquisa referida pelos autores do trabalho 

envolve numerosas informações, a programação das operações arit-
méticas em computador, torna-se bastante interessante. 

O engenheiro, responsável pelo presente trabalho, idealizou a 

disposição sistemática dos dados de •pesquisa em fichas apropriadas, 

providência essa que traz a dupla vantagem de permitir a transfe-
rência de diversas atividades a auxiliar de grau médio, bem como 

a programação em computador, das várias operações aritméticas, sig-
nificando redução de custos e aumento de rapidez e segurança nos 
cálculos. 

A fórmula a programar está apresentada no ANEXO 3,1 deste 
trabalho e a Ficha de Análise para determinação do Fator de Comer-
cialização é objeto do ANEXO 3.2. 

3. 3. 2 	Preenchimento das fichas de análise 

Observand-se o modelo de ficha proposto; ver-se-á que o seu 
preenchimento não oferece maior dificuldade, podendo ser preenchido 
por auxiliar de grau médio, desde que orientado. 

Convém, entretanto, adiantar os seguintes esclarecimentos. 

- Val.or unitário básico do terreno, em Cr$/m2 

Foi designado por 

Nos casos de município que mantenham a Planta Genérica de 
Vâlores de Terrenos atualizada anualmente, o preenchimento deste 
dado não oferece maior dificuldade, pois será obtido diretamente na 
Planta. 

Sua atualização para a data do evento, ou seja, para a data da 

informação, poderá ser por meio da relação do índice Geral de Preços 
dos meses correspondentes, com razoável aproximação. 

Se, contudo, a Planta de Valores não for atualizadaanualmente, 



há necessidade da determinação prévia do fator de atualização médio 

da zona ou do setor. 

Custo do m2 de construção. Depredação. 

Estes elementos serão apostos, de preferência, pe!o engenheiro 

de avaliações, pela observação da fotografia e com o auxílio de tabe-

las atualizadas de custos unitários de reprodução da construção civil. 

- Dimensões do terreno, Fração ideal. Áreas de construção. 

São dados que podem ser obtidos nas fichas cadastrais das muni-

cipal idades. 

3.3.3 - Exemplo 

Em Santos, o autor deu início à uma pesquisa nesse sentido, da 

qual algumas amostras constituem os ANEXOS 313,  3,4 e 3,5 e os 

resultados estão apresentados nos ANEXOS 3,6, 3,7 e 3,8. 

um início: o aperfeiçoamento da pesquisa e sua continuidade 

trarão seus frutos, que permitirão ao engenheiro de avaliações exer-
cer sua função com segurança e eficiência. 

Santos, Agosto, 1977 

FERNANDO GUILHERME MARTINS 

RECOMENDAÇÔES 

Às entidades especializadas em Engenharia de Avaliações 

Organizar um corpo de pesquisadáres que mantenha atualizado 

um arquivo de informações, que possibilitem a determinação dos 

fatores de comercialização, pelo menos, dos tipos mais freqüentes de 

construção e das principais zonas das cidades. 

Essa tarefa será extremamente facilitada pelo uso de fichas de 

modelo conveniente, adaptadas a programas de computador. 

Finalrnente, o entendimento prévio da entidade com as Prefeitu-

ras locais, permitindo o acesso aos dados cadastrais do imóvel com-
parando, simplificará tarefas, representando significativa redução de 

custos e de tempo. 
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RELAÇÃO DE ANEXOS 

3.1 - Fator de Comercialização. Fórmula a programar. 

3.2 - Ficha de Análise para determinação do fator de Comerciali-

zação. 

3.3 - Fator de Comercialização de uma residência. 

3.4 -. Fator de Comercialização de um apartamento, em prédio sem 

elevador, 

3.5 - Fator de Comercialização de um apartamento, em pr-dio com 
elevador. 

3.6 - Quadro resumo de pesquisa mensal para determinação de fa-
tor de comercialização de residência. 

3.7 - Quadro Resumo de pesquisa mensal para determinação do 
fator de Comercialização de apartamentos em prédios sem 
elevador. 

3.8 - Idem com elevador 
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FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO 

Fórmula a programar 

Equação básica: F V = F (V + V 
e 	c t B 

V — E 
F 	 + E) 
e NC 

E=--------------------------------------- 
c 	 iE 	 E 

Sxqx -- xE xF xF 	+ [5 xc(1-D)+S' xc (1-D)1-- 
ir 	t 	p 	pond 	c 	 c 	 'r 

V 	= Valor da transação ou Oferta 

E 	= Valor da Entrada 
N = Prazo em Meses 

C 	= Coef. Transformação Pagto. Prazo/Á Vista 

E 	= Fator de Elasticidade de Oferta 
e 

5 = Área do Terreno 
q .= Valor Unitário Básico do Terreno, em Cr$/M2. 

= 
E 	

Índice Geral de Preços Mês do Evento. 

= Índice Geral de Preços Mês Referência 

E = Fração Ideal 

a = Testada 
a 	= Testada de Referência 

E 	= Fator de Profundidade 
p 

E 	= Fator de Ponderação (Ou Caracterização) 
p0 n cl 

5 	= Área de Construção Princil 

C 	= Custo M2 Construção Principal. 

D 	= Depreciação Construção Principal. 

5' 	= Área de Construção Secundária 
c 

= Custo M2 Construção Secundária 
= Depreciação Construção Secundária 
= Índice Custo Construção Civil 

E 
= Índice Custo Construção Civil 

Mês Referência 
E = Fator de Comercialização. 

c 
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ENGENHARIA 	DE 	AVALIAÇÕES 
TERRENO COM BENFEITORIA 	FICHA DE MIÃLISE NU 

DATA:/ ________ 

QUADRA:______________ 
BAIRRO: ZONA: 	-- MIPIICÍPEO: 

FONTE DE INFORNIAÇAO: PESqUISAIOR: 

AJIOTAÇÕES DIVERSAS: 

o JUROS: 1 aa 
VALOR: CrI ENTRADA: Cr$ PRAZO: 

CA RA Cl E RIS T lOAS 
NAOr 

DO LOGRADOURO SIM CARACTERSTICAS DO TERRENO 

ÁGUA E E RETANGULAR E 	j NÃO RETANGULAR E 
DDRNSÕRS M 	ÁREA: ESGOTO SANITÁRIO E E 

LUZ E E TRANSPORTE COLETIVO 

DIFÍCIL 	E PRÓXUIN 	i:i 	DIRETO E 
ILUMINAÇÃO POBLICA E E SECO 	E rnVEjoso 	E 	ALAGADIÇO E 
TELEFONE E E EM NÍVEL E 
CAl E E 

EM DECLIVE 

o EM ACLIVE ATE 5 E 
o 
c 

DRENAGEM E E SUAVE E 1 	DE 5 1 ATE 10 E E = PAV1MIINTAÇAO E E ACENTUADO E 1 MAIOR DE 10 1 E 
UTILIZAÇÃO - - RCCUOS ÁREAS 	DE 	CONSTRUÇÃO 

RESIDENCIA 	E DE FRENTE PRINCIPAL 
ESCRITÓRIO 	E - LATERAL DIREITO 	M 

SECUNDÁRIA • LOJA 	 E 
ARMAZÉM 	 E LATERAL ESQUERDO 	M 

OUTROS 	 E FUNDOS 	 M PAVIMENTOS MV E 
TIPO 	DE 	CONSIRUÇAI TIPO 	DE 	COBERTURA - CLASSIFICAÇÃO 

CONCRETO 	 E TELHA E LORO E 
ALVENARIA 	 E FINA E 

CDNCRETC DIA 
 

E ME Li MADEIRA 	 E 
MODESTA E 

OUTROS 	 E OUTROS E - 
POPULAR E 

IDADE ESTADO 	DE 	CDNSERVACAO. 

ANOS j MUITO 	BOM EI! 	j BOM 	1 1 	fl 	J REGULAR 	fl 
SITUAÇÃO, 	CROQUIS, OUTRAS 	INFORMAÇOIS E 	CÁLCULOS, 	NO 	VERSO 
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lONA-NU . 	(NOAS. IIAY.E) . 	ar- 	
: 	 - 

- 
PROFUNDIDADE EQUIVALENTE 	- 	5 	a 

---f 	-- 	Mi/2 	Mi 	 Na 	 2 	Na 
-- - 	- I-- 	 -. 	 - 	 1 - - 	Fp 	- - 	7071 	- 	.-f 	 1 	- - 	- 	 + 	- 	7071 

-, 

F&TOR DE PONDERAÇÃO E OUTRÕS CÁEcOlOS 

- 
- IMPOSTAR NA ORDEH 

iAI.OR DA TRMISAÇÃO-- 

FOTO, SE NECESSÁRIO 
)U OFERTA 

E 

- 	- 

VAlOR DA ENTRADA -- 

N 'RAlO EM I€SES 	- 

- 	
- 

C 
OEF.TR.ANSFORMAÇÃD 

CtO. PRAZO/A VISTÃ 

F e 
FATOR III EUASrl CIDADE 
'EDEERTA 	- 

- 
- 

5 REA DO TERRENO - 	- 	- 	- 
- 	- - 	- 	- 	

- 

q 
ALOR UNITÁRIO BÁSICO 
TERRENO, EM CrÇ/M5  

- 	
- 

- 	 - 

i E NDICE GERAL DE PREÇOS 
ES IX) EVENTO  

- 	- 	
. 

- 

51)0 CR LERAL DE PREÇOS 
ES 	REFERÊNCIA 	- - 	- - 	- 

Si 'RAÇÃO 	1 UIIAL - 	- - 	 . 

a 
ESTADA 

a ESTADA FIE REFERÊNCIA - 	- • 

ATOR DE 
- 	- P ROFUNDIDAUR - 

E ATOR DE FONIIERAÇÁO 
P° (ou CARACTERIIAÇAO)  

s IEA lTD 	CO1iSTEL'ÇÃO 
RINCIFAU 

- 
- 

- 	- 	- 
- DISTO M1  CONSI RIIÇÃO 	- 

'IINCDFAI. - 

D 'El'REC IAÇÃO CONSTE UÇÃO 
RINCIPAL 

- 	 - 	
- - 

TREA DE CONSTRUÇÃO 
ECUNDAIIA 

)USTO Na 	UOSS1RLFÇÃ0 
DFCIJNI)ÃIIA 

FEPRECIAÇÃO CONSTEI;- 
;Ão 	SECLFNI)ÂRIA - 

0E 
DIII (E 	CIISI\ 	CONSUNIl- 
AO CIVIl. - 	NES EVENT( - 

lr 
(ii 1)1 CE 	C ISTO 	(:05 E TR 

V1ir1)fÊa 	REFI, RÊNCIA 
- - 	- 	- 

- 
- 	

RESULTADO - 

- kATOR TE 	---- 	- 
- 

- 
1)IUUiIIC 'ALI ZAÇAO 
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lIGRNEARIA DE AVALIAÇÕES 	
TERRENO COM BENFEITORIA FIGIA DE AMÁLISE N9 548  

DATA: 	10/03 	1 77 
-LOGRADOURO: 	Rua CarlosEscobarn916 QUAIIRA: Ven.J.Lisboa 

eAIRRO: 	Punta da Praia 	ZONA: 	ZN-2 MWICTPIO: Santos 	
,rss rxsrn 

FONTE DE INFORMAÇXO: Besçhizzs.passarolli _Cento 	PESQUISAIX)R: 	Jorge 

M1OTAÇÕES DIVERSAS: 

Residência 	- 	P. 	da 	Praia 
Com piscina 	- 	Em 	exposiÇo 
Rua Carlos Escobar, 	16 - Tres dor- - 
nitorios. 	'suíte 	acabam.de 	alto 
padro,escadas em mrmore Itas,ara- 

- 	ti, 	arms.e,s cerejeira, 	lustres de 
bronze,cops ritZ m2,corinha orima, 
2 banheiros o lavabos decorados,es 
qusdrissemaluminioGtima piscina 

- 	mom preço 	vista. Atei taxa-se tetre 
nos ou 'mêveis de menor valor moio - 
parte de pagamento. Corretor no lo- 

- cal,a Rua Carlos Escubat;16 ( esta 
rua começa nonissero 41 da Rua Pro 
fessor Arís títeles de Manezes) . Cha 
ves 	Rua Atavodo Sodrí n.20, 	reIs 
-9994 e 4-1757,com mESCHTZZA,FA5- 

SARELLI 	e CANTO,Sind.Creri 	761165 
e 	76E 	 (10 

o 1013/71 JUROS; 1 as 

es VALOR: C$ 1.600.000,00 	 ENTRADA: Cri 	800.000,00 PRAZO: 	12 Reles 

CARACTERISTICAS 
SIM 

-- 

NÃO 
- 

CAPACTERISTICÀS 00 TERRENO 
DO LOGRADOURO 

ÁGUA E RETANGULAR E JNORETANGULAR E! 
DIMENSÕES10.00 x30,00M 	_ÁREA:300,00MB  

ESDOTO SAJIITÁRIO E 
TRANSPORTE COLETIVO o 

LUZ M 13 DIFÍCIl. 	EI FRÕXI.IJ 	 DIRETO 
< ILnIINAÇÃO PÚBLIcA E E E SECO 	_ IREJOSO E AlAGADIÇO 

TELEFONE E E EM NÍVEL E EM DECLIVE 

E E ATÉSE E EMACLIVE 

DRENAGEM O E SUAVE E DE 5 E ATE 10 z E 
< 
E___________ 

FAVIDNTAÇÃO E E ACENTUADO E MAIORDE10 E 1 _ E 
IJTILIZAÇAD 

-- 
RECUOS 1 	ÁREASDECONSTRUÇÃO 

o 
Ba. RESIDENCIA DE FRENTE 	 M PRINCIPAL 	187,37 M °  

ESCRITÓRIO 	E - 
LATERAL DIREETO 	M SECUNDARIA  

LOJA 	 E 
LATERAL ESQUERDO 	M 

ARMAZÉM 	 E 
OUTROS 	 -E FUNDOS 	- 	 M PAVEMENTOS NU E! 
TIPODECONSTRUÇÃO 	— TIPODECOBERTURA CLASSIFICAÇÃO 

LUXO O 
CONCRETO 	 E TELHA 

E ALVENARIA 
FINA E 

CONCRETO E MÉDIA E 
MADEIRA 	 E. MODESTA O 
OUTROS 

OUTROS E E POPULAR 

IDADE 	1 ESTADO DE 	CONSERVAÇÃO 

MUITO SOME E REGULAR MAU Li ANOS BOM 

SITiAÇAO, 	CROQUIS, 	OUTRAS 	INFORMAÇOES E 	CALCULOS. 	NO 	VERSO 
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ZOEIA N9 -- 	-: 	(NORMS JEAPE) 	 ar 	 MilHa 

PR0FWl0IDAI 	EQUTVALEHTE 	a E a 	30 	10 	30 

f 	1 	Mi12 	Mi 	25 	 Ma 	50 

Fj' 	1' 	
071 	i 	 4 	 7071 

FATOR DE PONDERAÇÃO E. OUTROS CÁLCULOS 

IMPOSTAR 	NA ORDEM 

VALORUAT3SAÇÃ0 
1 	600 	000 

VOTO. SE NECESSARIO - 
E VALOR P. LI1TIEAOA 300 	1100 

II 484230 EM 	0SE5 24 

- COEF. TRNSF0ICU2ÇÃO 
EgLo. 401,00 /A ViElA 

r 1. 	- 40 

- 	e 
FATOR1E ELAITICI I1AOE 

0,9 

ÁREA IX) TERPI1NO 3(10 

VALOR IOO ETÁRIO lÃS! CII 
lxi TERMiNO EM Ir) /.12 	1 1 100 

2 
fNDICIE  L11j 

1081 

1600000 	5. r 
EH II! IR 	CIEPAL 	III 	1>0EÇO 
OÉS 	REFIIE17IICEA, 

- 	o 

rK;ÇI.7 	I11EAI, 1 

	

800000 	$ 

	

24 	5 

ELETIOIA O 0.05540 

0. 9 	5 

a, TESTADA 8)1 	OER%NCNA 10 

1100 	5 

1081 	5 E EnorsI4o111Al::  
1 

[ATOl TIO: FUNDEIUÇ.AO - 99 7 	5 

10 	s 
10 

1 s 

(oo(k%ACTERUEAÇAO)  

CDSUTETIÇÃI1 187,37 

C 
1TOECONSIRUÇAO 

440 

5 

187.37 	5  
11141' 8)113 AÇAII 	COM) TE UÇAE 0 

s,' EEA (IS CO5 OTRUÇAO - 	o 

	

440 	5 

	

o 	s - 

	

O 	5 
. CUSTO EI 	CONE .liÇÃO 

SECUNI)ÃEIA - 1 	- 
1 	5 

O 	5 
w 115" <E CI AÇÃO CON SI 804 

ÇALI 	SEI 114 IIÁR IA  

i 
E 

ÇNOICE CUSTO CONSTR04 
OCIVII.EESEVENTO 

	

39249 	5 

	

5776 	5 

1 ÍNDICE GOSTO CONSTR. 
CIVIL - DÉS!O7.FERUNCI. 

' 775 
.372)1 	AO 

RESULTADO 

P .  
2.  IFATOI4 04 	. 1 	3701 

ICONERCIALIZACAO 
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ENGENHARIA DE AVAL! AÇÕES 
TERRENO COM BENFE 1 TORrA 	Ficha de ÀnI ice NCSSO 

DATA :o6/D5/:77 

LOGRADOURO: 	Rua 	Tolentino FiIjueiras nÇ 	160 - 	aptD. 	31 	QUADRA: 	- 
SAIRRO: 	GoIznga 	 ZONA: 	IN-2 0RIICSPDO: 	Santos 	- 

FONTE DE INFORMAÇÃO: A Tribuna 	 PESQUDSADOR: 	Jorge 

ANOTAÇÕES •  DIVERSAS: 

- 	Cinelindia 	- 	500 	mil - 
Vendo apart. 	ti 	3 dormits 
e demais dep. . 	r/ garagem 
39 andar, 	de 	frente 	Atei - 
Iam-se propostas. 	Veras. 
ToIenrioo 	Filgueiras 	160. 
aparE. 	31 	(corretor no 	la- 
cai). 	Tr. 	Rua 	Campos 
McIo.40,tel.35-5803 	(5-5 - 	 6/5/70 

o JUROS: 4. -as 
57 VALOR: Cr$ 	5000 000 	 ENTEADA: Cr$ PRAZO: 	A 	TitIa 

CARACTERISTECAS 
DO LOGRADOURO SIM NÃO CARACTERtSTICAS 	DO TERRENO 

ca ACUA E RETANGULAR -MT NÃO RETANGULAR E 
DIMENSÕES 	20 	X 	50 	M 	j 	ÁREA: 	1000 M2  ESGOTO SANITÁRIO E LI 
TEANSPOETF. 	ETRVO o EI E o LUZ o R5XIMO 	 DIRETO E < ILUMINAÇÃO POEL E CA EI E SÊCO M BRUJOSO 	E 	ALAGADIÇO E 

TELEFONE EI E EM NÍVEL E] EM DECLIVE 

o 
GAZ E E 1 	ATE s E E EM ACLIVE 

1 DRENAGEM E E SUAVE E 1 	DE 5 1 ATE 10 E E 
X PAVIMENTAÇÃO E E ACENTUADO E MAIOR DE io z E 
o UTILIZAÇÃO - 	RECUOS AREAS 	DE 	CONSTRUÇAO 

RESIDENCIA 	EI DE FRENTE 	 M PRINCIPAL 	102,77 -Ma - 
ESCRITÓRIO 	E 

LATERAL DIREITO 	M SECUNIÁRDA M 
LOJA 	 E 
AEMAZEH 	 E LATERAL ESQUERDO 	M 

OUTROS 	 E FINDOS FAVO LENTOS 	59 E 
TIPO DE CDNSTRUÇÀO 	— TIPO DE COBERTURA CLASSIFICAÇÃO 

CONCRETO 	 E TELNA 
LUXO E 
FINA 

 
E 

ALVENARIA 	 E - 
CONCRETO E MEDIA 

MADEIRA 	 E MODESTA 

E OUTROS E OUTROS 	- POPULAR E - - IUADE 1 	 STA000ECONSERVAÇAO 

4jI i-OUD D 	Jioo:-: TO 	SOOO REGULAR 
j 	

NAU O 
- 

SITUAÇÃO. 	CROQUIS, 	OUTRAS 	INFORTIAÇ0ES E 	CALCULOS, 	NO 	VERSO 
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ZONA NY 	 (NOREIAS IBAPE) 	 ar - 	Mi/PIa 

PROFUNDIDADE EQUIVALENTE 	5 + 

f 	1 	- 	MHZ 	Mi 	25 	 Na 	50 

FP 	70711 	 so 	4 	.7071 

• 

FATOR DE PONDERAÇÃO E OUTROS CÁLCULOS 

46.08 
ideal 	 - 

- 	
0,0461 

1000 

IMPOSTAR NA ORDEM 

VALOR DA TRAZISAÇÃO 
ID OFERTA 500 000 

FOTO, SE NECESSÁRIO 
E VALOR IA ENTRADA 500 000 

N 'RAZD EM PESES 1 

COEF.TRAIIFDRNAÇÃO 
'gro. PRAZO/A VISTA 

i 

F FATOR DE ELASTICIDADE 
DE OFERTA 0.9 

tREA 00 TERRENO 	- 1000. 

VALOR UNITÁRIO RÃSIO 
00 TERRENO,EM Cr$/M 2350 

'E INDICE GERAL DE PREÇO 
€SEX)EVENTO Ihhl 

ONDICE GERAL DE PREÇO 
41s REFERÊNCIA  

. 	gg 500000 	S 

500000 	5 - 
ri FRAÇÃO IDEAL 0.0461 i 	5 

Is 
a 

0.9 	$ [ESTADA 20 

ar  [ESTADA DE- REFERÊNCIA 10 1000 	5 

- 	. 1171 	
5 

P 
1' 

'ATDRDF.  
'RORIE4DIDADE 

997 	5 

0.0461 

F 
P0011 

'ATOR DE PONDERAÇÃO 
(Do GAR.ACTERIZAÇAO) _____________ 

s c 
EEA DE CONSTRUÇÃO ' RINCIPAL 102.77 

• 
20 	$ 

10$ 

1 	$ 

- 
C 

USm M' CONSTRUÇÃO 
'RINCIPAL 315 

	

1 	5 

	

102.77 	5 

)EPRRCIAÇÃO CONSTRft 
Ã0 PRINCIPAL  0,26 

S' lERA DE CONSTRUÇÃO 
;ECmIDÁRIA O 315 	5 

-0 	5 - 
0.26 	$ 

USTO M2  CONSTRUÇÃO 
EC(NDÃRIA  

O' 
IEFRECIAÇÃO GONSTRU-
;a SECEt1DÃRIA 

O 
1 	5 

o 	s 
1, EDICE CUSTO CONSTRU 

Ão ([VIL-MÊS EVENTO  
40424 • 40424 	5 . 

1 
5776 	5  

.NDICE CUSTO CONSTRU, 
IVTLMES REFERÊNCIA 5776 

1.4907 	A 
RESULTADO 

r frATOEDE 
01€RCIALIZAÇÃO 1 . 4107 
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ENGENHARIA 	DE 	AVALIAÇÕES 	
TERRENO COM BENFEITORIA 	Ficha de AnGljsc NO 

- DATA; 	OR 	/01 	/77 

LOGRADOURO: 	Rua Ricardo 	Pinto 	n9 	45 	-apto. 111QUADRA: Epitgcio Pessoa 

BAIRRO: Aoa rUE ida ZONA: 	21 - 	1 MUNICEFIO Sa ntos 

FONTE OS INFORÇÃO:  

ANOTAÇÕES DIVERSAS: 

Ricardo Pinto 
Apto. 	de frente, quadra 
da praia .2dorn:irs.r.tr 
Í;rS 	450 	mil- 	R. Ejiardu 
Pinto. 	LI 	:iparllII-Ta! 
2R033 (1 

/4/77 

- - JIIROS: 
se 

VALOR: 	Cr$ a50.000,00 clIlsAIA: 	Ccli 	OCO PRAZO: 	A Vistu 

gRgggAs SIM MAO CAIAZTERISTICASDO TERRENO 

ÁGUA REI IGULAI NÃO RETANGULAR E 
- ESGOTO SANITÁRIO ULNI:ISO}iS].700126.45 2 	1 	ÁR]:A:7a3,aS M 2  

TUÁNi EU :ITE COLLTI 10 E lUZ 
DIFIGIL 	E PRÓXIMO 	 DIRETO E 

° ILUMINAÇÃO 	plisLa IA Lxj 0 SOco BREJOSO 	E 	ALAGADIÇO O 
C TELEFONE 	 - E EM NOVEL EM DECLIVE 

GAZ E ATO 5 z E EM ACLIVE 

ORENAGEH E SuAVE E DE 5 1 ATÉ 10 z E 
O o PAVIdIENTAÇÃO ACUNTUArO E MAIOR DE 10 E 

UTILIZAÇÃO - RECUOC  AREAS 	DE 	CONSTRLJÇAO 

RESIDENCIA DE FRENTE 	 M PRINCIPAL 	 90.11 
O ESCRITÓRIO 	- E (Avu 6.8,56) 

ri LATERAL DEREITO 	M SECUNDÁRIA El 
LOJA 	 II 

ARMAZÊN 	 E LATE tAL 	E SIl  II lERDO 	71 

OUTROS 	. 	E. FUNDOS 	- 	 N PAVIMENTOS NO E 
TIPO 	DE 	CONSTRUÇÃO - TIPO 	DE 	COBERTURA CLASSDFICACAO 

- 	
. 

CONCRETO E LUXO 
 

O 
TELHA 

FINA 
ALVENARIA . 

CDIICII!-:[lS MÉDIA 
MADEIRA 	 E MODRSTA E 
OUTROS 	 - 	E OUTROS 

ri 

EJ POPULAR 

IDADE . 	ESTADO 	DE 	CONSERVACÃO 

ANOS MUITO IOME 5051 REGULAR. O MAU O 
SITUAÇÃO, 	CROQUIS, 	OUTRAS 	INEORNAÇOES E 	CALCULOS, 	NO 	VERSO 
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ZONA N9 	 (MOREiAS IBAYR) 	 ar = 	Mi/Na - 
PROFUSDIDAI)E EQUIVALENTE 	5 	a - 	343.85 	13,00 	= 	26,45 

Mi 	30 	 Na 	 2Ma 

4 	7071 Pp 	7071 	4 	 1 	
V/;'76= - 	93997 

FATOR DE PONDERAÇÃO E ClEROS CÁLCULOS 

8,49 0.0538 
1 34345 

IMPOSTAR 	NA 	09.0CM 

VAR DA 1RAJ4SAÇÃO 
OU O

LO
FERTA  50 000 

Folo, SE NEONSSÁRIO - 
P. VALOR DA ENTRADA 450 000 

si PRAZO EM lESES 1 

C 
CDEF.TRANSFORMAÇAO 
Fj9PRA7.0/A ViSTA 

1 

Ze  FATOR DE ELASTICIDADE 
DE aPERTA  

0,9 

ÁREA IX) TERRENO 343,85 

VALOR LJNITÃRLII EÁSICO 
U3TERBENO,EM Cr$/M2  

2750 

E 
NUICE GERAL DE PREÇOE 

CO ESESTO 
1113 

5 
4 -- 

NDECE GERAL DE PREÇOS 
415 	REFERENCIA  

997 450000 	5 

Fj FRAÇÀO IDEAL 0,0538 
450000 

1 	5 

a TESTADA 13 15 

0,5 	5 - 
E TESTADA DE REFERENCIA is 343.85 	5 

2750 	5 

1113 	5 

FATOR DE 
PROFUNDIDADE 0,93897 

F FATOR DE PONDERAÇÃO - 	1 

	

997 	5 

	

0.0538 	5 -- 
s 

- 
ÁREA DE COI4STRUÇAO 
PRINCIPAL  

90,11 13 	5 

	

15 	5 

	

0.93897 	5 

- cusTo si' CONSTRUÇÃO 
PRINCIPAL  

390 

DEPRECIAÇÃO CDNSTRU 
çÃo PRINCIPAL  0,02 

	

1 	5 

	

90.11 	5 

	

390 	5 9 1 
ÁREA DE CONSTRUÇÃO 
SF.CIEI,ÁRIA  

O 

' - CUSTO DII CONSTRUÇÃO SECURADÁRIA  

	

0.02 	5 

	

o 	s 
' DEPRECIAÇÃO CONSTRU 

ÇÃO SECUNDÁRIA  

	

1 	5 

05 

	

39871 	$ E 
ÍNDICE CUSTO CONSTRU 
ÇÃD CÏVIL'lES EVENTO 39871 

5/76 	5 ÍNDICE CUSTO CONSTRU-
CIVIL"MES REFERENCIA 5776 

RESULTADO 1.4005 	AS 

'FATOR DE 
CODERCIALIZAÇÀ0 1 	1.4005 

479 



FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO 
Residência 171 Apart.° sem elevador E Apart.° com elevador fl 
MES: - Março 77 

Até 5 anos 

N.° Ficha - - Mãis de 5 anos 

N.° Ficha 

02 1,6811 01 1,6179 
05 1,3741 03 0,8024 
06 0,8990 04 1,1906 
08 1,3601 07 1,5074 

09 0,8870 
10 1,2966 

Média 1,3286 Média 1,2170 

MS: - ABRIL 77 

Até5 anos Mais de 5 anos 

N.°Ficha F N.°Ficha 

18 0,6517 11 0,8632 
12 1,0776 
13 1,9764 
14 1,2037 
15 1,7437 
16 1,4525 
17 0;7621 
19 0,6851 

Média ••  0,6517 Média 

MS: - ABRFL( conlinuaçâo) 

Até 5 anos Mais de 5 anos 

N.° Ficha - F N.° Ficha 

20 0,7067 
21 1,1036 
22 1,1104 
23 1,2769 

Média 0,6517 Média -  1,1635 

MËS: - MAIO 77 
Mais de 5 anos 

N.° Ficha F ] 	N.°_ Ficha _______________ 

26 0,7317 24 1,1466 
28 1,6492 25 1,0997 
30 1,6742 27 0,7297 

31 0,7316 
32 0,8271 
.a3 1,4322 
34 0,8157 

Média 1,3517 -  Média 0,9689 



FATOR DE COMERC!ALIZAÇÃO 

Residência Fi Apart.° sem elevador fl Apart.° com elevador fl 
MËS: - JUNHO 77 

Até 5 anos Mais de 5 anos 

N.° Ficha N.° Ficha Fe 

37 1,7172 35 	- 0,9404 
36 1,0538 
38 1,5551 
39 1,3443 
40 0,6705 
41 1,7096 
42 1,2933 
43 1,9132 

Média  Média 	- 

MËS: 	JUNHO 77 (continuação) 

Até 5 anos Mais de 5 anos 

N.° Ficha F N.° Ficha 

44 1,6097 
45 0,7974 
46 1,8381 
47 0,7744 
48 1,0685 
49 0,7197 

_______ 50 1,8373 
Média 	- 1,7172 Média 1,2750 

Até 5 anos Mais doS anos 

N.° Ficha 

Média 

F N.° Ficha 

 Média 

MES: - 

Até 5 anos 	 11 Mais de 5 anos 	- 
N.° Ficha 	J F N.° Ficha F - 

Média Média 



FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO 

Residência fl Apart.° sem elevador i] Apart.° com elevador fl 
MS: MARÇO, 77 

Até 5 anos  Mais de 5 anos 

N° Ficha [ 	F N.° 	Ficha 

01 
04 

1,3686 
1,1586 

1,2636 

MËS: - ABRIL, 77 

Até _5_anos Mais de 5 anos - 
NO Ficha F N.° 	Ficha 	 F. 

37 0,7119 13 0,7119 
09 0,8326 08 0,9351 
10 1,4075 
12 1,2815 
14 1,1307 

1,0809 

Média 	- 1,0242 Média 0,8235 

MËS - MAO, 77 

AtéS anos Mais de 5 anos 

N.° Ficha F N.° Ficha 

19 1,2106 17 1,4260 
20 1,078 18 1,4107 

21 1,3478 
22 0,8088 
26 1,3288 

Média 1,1427 Média 1,2644 	- 

MS: - JUNHO, 77 

Até 5 anos Mais de 5 anos 

N.° 	Ficha F N.° 	Ficha 

30 0,9659 
31 1,0255 
33 0,8123 
34 1,2023 
35 0,7454 
36 0,7630 

Média Média 0,9190 



PATOR DE COMERCIALIZAÇÃO 

Residência fl Apart.° sem elevador fl Apart.° com elevador [] 

MÊS: - MARÇO, 77 

Até 5 anos Mais de 5 anos 

N.°  Ficha F N.° 	Ficha 

02 
03 
05 

1,4604 
1,2264 
1.,113 

Média 1,2760 Média 	- 
MÊS: - ABRIL, 77 

AtéS anos Mais de 5 anos 

N.° Ficha F.  N.° Ficha 1  
06 1,4005 11 1,7165 

Média 1 	1,4005 Média 	- 1,7165 

MÊS: - MAIO, 77 

Até 5 anos Mais de 5 anos 

N.° Ficha 	 Et N.° Ficha Et 

16 1,3378 
23 0,7646 
24 1,4811 
25 1,2404 

Média  Média 	- 1,3322 

MÊS: - JUNHO, 77 

Até 5 anos Mais de 5 anos 

Ficha Fe N.° Ficha 

29 0,8811 27 
28 
32 

1,2275 
1,3326 
1,4330 

Média 0,8811 Média 1,3310 



"DA NECESSIDADE DE AÇÃO CONJUNTA 

EM DEFESA DA ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES" 

Eng. Hélio de Caires 

Eng. José Carlos Pellegrino 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1 .1 - Por certo, a ninguém terá passada desapercebida a cons-
tância das publicações de anúncios sobre avaliaçõese de imóveis, inse-
ridos nos principais periódicos das grandes capitais brasileiras, nota-
damente nos de São Paulo e do Rio de Janeiro; tais anúncios, na 
maior parte das vezes de responsabilidade de "Bolsas de Imóveis", 
não se limitam a uma promoção normal: alguns, ocupando grandes 
espaços, enaltecem trabalhos produzidos junto a órgãos públicos, che-
gando a colocar em xeque, nas entrelinhas, os trabalhos técnicos si-
milares da lavra de profissionais ou entidades legalmente habilitados. 

1.2 - No entanto, ultimamente, uma dessas entidades - a Bolsa 
de Imóveis do Rio de Janeiro - passou a adotar nesses anúncios um 
estilo demasiadamente agressivo e, segundo o entendimento de al-
guns, até mesmo anti-ético. Enquanto a grande maioria das publica-
ções limitava-se, até então, ao auto elogio e a apregoar a produção 
de milhares de laudos acatados e inatacados, dentro de sua linha de 
"probidade e proficiência", num dos números do jornal "O Estado de 
São Paulo" de janeiro de 1975, por exemplo, ao enaltecer importante 
trabalho avaliatório, que lhe fora encomendado por determinado 
órgão governamental, essa Bolsa de Imóveis chegou a afirmar que 
o mesmo houvera prevalecido sobre outros produzidos por "entidade 
avaliadora" e "engenheiros avaliadores particulares" (sic). A insinua-

ção é duplamente maliciosa: em primeiro lugar, porque sugere a idéia 

de que a Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro é uma entidade oficial 

ou oficializada, principalmente ao afirmar que se trata de "entidade 

sem fins lucrativos", quando na realidade é uma empresa privada, 

é uma firma prestadora de serviços; depois, - porque lança ao ar a 

dúvida sobre a eficiência e a aceitação de trabalhos produzidos por 
engenheiros e outras entidades que atuam no campo de avaliações. 
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1.3 - Por seu turno, em 03 de fevereiro de 1975, o "Jornal 
do Brasil", da cilade do Rio de Janeiro, publicou matéria paga de 

quase uma página, sob o título "Normas para Avaliações de Imóveis". 

Aproveitando-se de uma bem intencionada solicitação feita por um 
funcionário da Divisão de Obras do Ministério da Fazenda, pedindo 

a remessa de subsídios para a &aboraçâo de uma instrução normativa 
a respeito, deixou extravassar, em sua verborrágica e alentada res-
posta, matéria controvertida e contraditória, onde se excedeu nos seus 
alaques aos trabalhos técnicos avaliatórios, às fórmulas matemáticas e 

às normas técnicas de avaliações de imóveis, tendo sugerido uma 

vofta ao passado, onde o velho empirismo e a subietividade carac-
terizavam as avaliações, bem como pior: o retornoà antiga ilegalidade 
de alguns anos atrás, quando leigos executavam trabalhos de avalia-
çao. 

1 .4 - Até então, cautelosamente, havíamos permanecid oem 

siêncio, adotando a estratégica posição de vigilantes observadores. 
Porém, a crescente agressividade revelada nos anúncios publicados 

pela Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro, as suas maliciosas insinua-

çes, o descabido ataque à moderna técnica avaliatória e a possibili-
dade de um eventual retorno a um passado eivado de vícios, nos 
fbrçaram á abandonar a antiga passividade, em beneficio de uma 
aitude mais ativa. Na semana de 27 de fevereiro a 02 de março de 
1975, quando do VliI Encontro de Presidentes e Diretores das Asso-
ciações Federadas, promovido pela Federação Brasileira de Associa-

ções de Engenheiros e realizado em Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina, foi apresentado um trabalho similar a este, que foi aprovado 

por unanimidade. No entanto, o efeito prático das medidas sugeridas 
foi pequeno ou quase nenhum, em face da falta de persistência por 

parte das entidades que se propuseram a adotá-las. E isto foi mau, 
pois Bolsa e leigos, sentindo-se encorajados, passaram a infiltrar-se 

cada vez mais no campo das avaliações, a ponto dos corretores de 
imóveis estarem pleiteando junto à Câmara Federal, atualmente, o 

direito de elaborarem laudos avaliatórios, dentro da lei que regula-
menta a profissão de agente imobiliário. 

Obviamente, mais do que nunca, impõe-se uma ação enérgica 
e conjunta das associações de engenheiros em defesa dos legítimos 
interesses da classe e, em particular, daqueles que militam no difícil 
campo da engenharia de avaliações. 

2. CONCEITOS DE VALOR 

2.1 - Logo no início da matéria paga publicada pela Bolsa de 
imóveis do Rio de Janeiro, no "Jornal do Brasil" do.. dia 03 de feve-

reiro do corrente ano, lê-se o seguintes trecho: 



"Tal exemplo prova o acerto da definição de Charles Gide: "Va-

lor é o brilho que o desejo dos indivíduosempresta ao objeto". 

Como, então, determinar "normas' técnicas ou não, criar "fór-

mulas" matemáticas ou não que' enquadrem o variável "desejo dos 

indivíduos"? 

Valor depende da oferta e da procura - lei inexorável - que 

atua, em todos os tempos, em todos os países e em todos os estágios 

da evolução social. Os apartamentos da Avenida Atlântica, por exem-

plo, eram os mais valiosos do Rio de Janeiro. Hoje os apartamentos 

das avenidas Vieira Souto e Delfim Moreira são os mais valiosos do 

Rio de Janeiro. Tais valores flutuam conforme o desejo dos indivíduos. 

O registro de tais valores é o que vulgarmente se chama mercado: 

mercado de imóveis, mercado de cereais, mercado de ações, etc. O 

ouro, que é a mercadoria mais estável, servindo por isso de padrão 

monetária das nações, tem valor oscilante. Quanto vale hoje a onça 

de ouro? Quanto valerá amanhã a onça de ouro?" 

2.2 - Ora, a respeito de valor, pode-se informar da existência 

de duas correntes ou escolas que debatem a matéria: a plurivalente 

e a univalente. 

2.2. 1 - Escola Pluilvalente 

Ë a que admite a existência de vários tipos de valor, 

dentre os quais se destacam: va'or econômico, valor poten-

cial, valor de mercado, valor legal, valor de indenização, 

valor de especulação, valor de direito, valor de custo, 
valor de capricho, valor de reprodução, valor histórico, 

valor sentimental, valor de rendimento, valor de seguro, 

valor de locação, valor de uso, valor de venda forçada, 

valor de hipoteca, valor de prejuízo, valor contábil, valor 

de liquidação, valor físico, valor tributário, etc.. 

Esta escola relaciona o conceito de valor à finalidade 

ou destinação para a qual é ele determinado, ou seja: de 

conformidade com o fim objetivado pela avaliação, alte-

ra-se o conceito de valor, admitindo-se um diferente para 

cada espécie. Esta corrente considera o valor como ele-

mento extremamente subjetivo, variando com muila facili-

dade, consoante os acontecimentos mais corriqueiros. 

Inúmeros nomes famosos filiam-se a esta escola, co-

mo o do americano Stanley Mc Michael que, em seu livro 

"Mc Michael's Appraising Manual", relaciona cerca de 50 

tipos de valor. Mesmo o brasileiro Luiz Carlos Berrini, um 
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dos maiores estudiosos da matéria no Brasil, no iníci6 de 
sua obra "AvaIições de Imóveis" afirma que se tem a 

noção de valor, mas não se é capaz de defini-lo rigorosa-

mente, por ser resultante de causas diversas e variáveis. 

Berrini cita o engenheiro uruguaio Pio Braem, para quem: 

"O valor não é uma noção puramente objetiva que 
se possa determinar de forma direta, mas antes um con-

ceito complexo do qual participam elementos psiquícos 

para os quais ainda não se encontram expressões simbó-
licas para submetê-los à lógica do cálculo". 

Dentro dessa linha de pensamentd, poder-se-ia defi-

nir o valor econômico como aquele representado pelo ca-
pital investido num imóvel e qu epropiciasse renda condi-
zente com a obtida através da aplicação do mesmo •no 
mercado de capitais normal e estável. 

O valor potencial seria representado pela capacidade 
de um imóvel para produzir renda máxima e valor de 

merosdo seria o resultante de uma negociação entre um 

comprador e um vendedor conhecedores do mercado imo-
biliário, ambos desejando mas não necessitando negociar 

e dispondo de um tempo razoável para chegarem a um 
acordo. 

2.2.2 - Escola Univalente 

Advoga o conceito de que, num dado momento, o 

valor é único; neste caso, a avaliação independe de sua 
finalidade e, embora negue ser o valor uma propriedade 
intrínseca da coisa avaliada, admite que há uma caracte-
rística do mercado, resultante da oferta e procura, cujas 

curvas representativas se cortam num único ponto, cor-

raspondente ao momento considerado. Segundo esta cor-
rente, a eventual variação entre os resultados obtidos por 

diferentes avaliadores para o mesmo bem ou coisa, repre-
sentaria tão somente uma variação do grau de precisão 

com que o valor é medido (o que de fato ocorre na de-
terminação de qualquer medida), salvo má fé ou erro 
grosseiro). Dentre os inúmeros adeptos desta escola, des-
tacam-se o Eng. MarioEduardo Chandias que, por ocasião 

do III Curso de Avaliações, patrocinado pela SOTAVE (Ca-
racas - Venezuela), apresentou uma defesa bastante con-
vincente). 

Porém, a citação dos nomes dos seguidores das duas escolas não 
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á o objetivo deste trabalho; mesmo porque, de ambos os lados, ali-
nham-se grandes personalidades do campo de avaliações. 

No Brasil, há adeptos de ambas as correntes, muito embora a 

orientação do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Enge-
nharia - IBAPE e das demais entidades correlatas seja no sentido de 

se filiar à escola univalente, isto é, para a qual o valor é único, 

2.3 - Por outro lado, sob o aspecto econômico, o valor seria 

a relação pela qual poder-se-ia p€rrnutar uma determinada quantida-
de de um artigo por outro. A noção de permuta relembra condições 

comerciais •das civilizações mais antigas, quando •as mercadorias não 

eram vendidas, mas trocadas por outras. Assim, a uma certa quanti-
dade de um artigo deveria corresponder uma determinada quantidade 

de outro. Posieriormente, surgiram o ouro e a moeda como elemen-

tos para facflitarem as trocas, advindo então o conceito mais moderno 

de preço. 

Muitas vezes são confindidos os termos preço e valor, embora 

os seus conce:los sejam distintos;  normalmente, admite-se que o preço 

é a quantidade de dinheiro correspondente a uma certa quantidade 

de mercadorias que pode ser trocada ou cedida. Em outras palavras, 
o preço seria o equivalente à importância em dinheiro (moeda cor-

rente ou escriturada) que o comprador ver-se-ia obrigado a desembol-
sar para possuir um bem ou uma coisa, ou, simplesmente, ter um 

direilo sobre os mesmos. 

Em condições normais, os conceitos tendem, realmente, a se 
confundir;  porém, dependendo das características que cercam a tran-

sação, o preço pode stivar-se abaixo ou acima do valor objeto da 
mesma. 

O Eng. Hélio de Caires costuma citar o seguinte exemplo para 
caracterizar a diferença entre os conceitos de preço e valor: a câmara 

salva-vidas tem um preço relativamente pequeno que não se equipara 

ao valor de uso em siluação dramática, este difícil de ser estimado.. 

2.4 - Passando agora a analisar mais particularmente o conceito 

de valor imobiliário, transcreve-se, inicialmente, a 'Resolução n.° XX, 

adotada pela 1 Convenção Panamericana de Avaliações e Cadastro, 

realizada em 1949, na cidade de Lima, Peru: 

"R'ECOMEN'DA-SE: 

1.0) Que o valor de um imóvel, em dado momento, é único 

quaisquer que sejam os fins para os quais é avaliado. Esse valor se 

deduz de: 
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avaliação direta ou valor intrínseco, composto do valor do 
terreno, construções ou benfeitorias; 

avaliação indireta ou v&or rentístico, calculado com base na 

renda que produz ou pode produzir; 

valor venal estabelecido pela oferta e procura. 

2 0) Esle valor é ideal e o objeto de uma avaliação é aproximar-

se o mais possível dele. 

30)  O grau de aproximação de uma avaliação é função direta 

da finalidade para a qual é efetuada, seja tributária, hipotecária ou 

judicial". 

Como se observa, a recomendação, bastante clara, filia-se à escola 

univalente e, através da mesma, infere-se que não cabe ao avaliador, 

ao efetuar um trabalho de avaliação de imóvel, indagar sobre a fina-

lidade do trabalho, a menos que esta sirva apenas para determinar o 

grau de precisão da avaliação. 

Desta forma, o valor da propriedade, para um dado momento, 
é único, não importando que o proprietário venda por mais e o 

adquirente compre por menos, ou vice-versa. A vantagem de uma 
parte sobre a outra depende da melhor ou pior habilidade que uma 

tem para comerciar sobre a outra; no entanto, teoricamente, se ambas 

tivessem a mesma habilidade, o preço ajustado por certo situar-se-ia 

muito próximo do valor real do imóvel. 

2.5 - Pressupondo a validade da aceitação da tese do valor 
único, resta definir o conceito desse valor, que está perfeitamente re-

lacionado ao conceito geral de valor do mercado, definido nas Normas 
para Avaliaçõesde Imóveis do Instituto Brasileiro de Avaliações e Pe-

ricias de Engenharia - IBAPE como: 

"O valor pelo qual se realizaria uma compra e venda entre par-

tes desejosas •mas não obrigadas à transação, ambas perfeitas conhe-
cedoras do imóvel e do mercado e admitindo prazo razoável •para 

se encontrarem". 

Em linhas gerais, tal definição coincide com a de Stanley L. Mc 
Michaet, em seu "Mc Michael's Appraising Manual", 4.0  Edição, Pren-
tice Hall, Englewood Cliffs, N.J., U.S.A., pág. 15: 

O valor real de mercado pode ser definido como o preço que 
o imóvel avaliando poderia alcançar, quando colocado à venda em 

prazo razo,vel, com o vendedor desejando mas não estando obrigado 

a vender e o comprador adquirindo com o inteiro conhecimento de 
todos os uso: e finalidades para os quais eslá adaptado e poderá ser 
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utilizado, sem contudo estar compelido à compra;  em outras pálavras, 

seria o preço obtdo através de uma livre compra e venda à vista. 

Claro está que a definição constante das Normas do IBAPE é 
apenas uma variante de outras correlatas, adotadas por diversos auto-

res, como o retro citada, de Stanley L. Mc Michael. 

2.6 - Todavia, nem sempre a tese do valor único, adotada pela 
escola univalento é bem aceita. Tem-se conhecimento de verdadeiros 
disparates, principalmente em repartições públicas que possuem di-

versos valores, de conformidade cern a finalidade da avaliação. Feliz-
mente, essas esdrúxulas situações lendem a desaparecer, sendo cada 
vez mais crescente a corrente daqueles que advogam a existência de 
um único plano de valores (ou Planta Genérica de Valores), dentro 

de um •mesmo órgão público, que atenderia a todas as finalidades e 

serviria para quaisquer avaliações. 

A propósito, convém salientar que as Normas do IBAPE, filiadas 
à escola univalente, após conceituar que num dado momento o valor 
é único, acrescentá um trecho conciliatório para a adoção de um se-
gundo vaor, que não o valor único ou valor real de mercado: 

"Sempre que a finalidade exigir outro valor além do valor de 

mercado (valor histórico, valor para empréstimo, valor para fins de 
seguro, valor de d.esapropriação, valor para inventário, valor de de-
sapropriação, valor para Imposto Territorial e Predial, valor de balan-

ços, etc.), o avaliador definirá sua conceituação do valor adotado. 
Sempre que possível, indicará também o valor de mercado e a corre-

lação entre eles." 

2.7 - Isto posto, poder-se-ia perguntar: que é avaliar? Que 

é uma avaliação? Segundo o anteproleto de terminol9gia de avalia-
ções da ABNT (Associação Brasileira de •Normas Técnica), a definição 

de avaliação é a seguinte: 

"É a determinação da soma em dinheiro que, num dado mo-
mento, se pode atribuir em vista de um escopo pré-finado, a um 

determinado imóvel. 

É a apreciação do valor que tenha, em determinada data, do. 

todo ou parte de um bem ou coisa. 

É a técnica de estimar comercialmente ou para efeitos legais, 

o valor dos imóveis ou de outros bens. 

É o trabalho técnico que compreende um conlunto  de raciocí-
nios, inspeções e cálculos tenclentes a determinar o valor de um 

bem". 

49' 



2.8 - O Arq. Roberto Antonio Soares de Camargo, ao discor-
rer sobre conceitos gerais, por ocasião do Curso de introdução à 
Engenharia de Avaliações, promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE e pela Divisão de Ava-
liações e Perícias do Instituto de Engenharia, de 09 de maio a ló 
de junho de 1972, em São aulo, SP, afirmou: 

"Entende-se por avaliação o conjunto de operações através das 
quais podemos formar juízo sobre o valor de um bem e, no caso 
específico de bens imóveis, sobre o valor de uma propriedade ou 
de um direito a ela relativo". 

Pouco tempo depois, por ocasião do VII Curso Avanzado de 
Tasación de lnmuebles, promovido pela SOTAVE - Sociedad de Ta-. 
sadores de Venezuela, realizado em Caracas de ló a 21 de setem-
bro último, disse o Eng. Hélio de Caires: 

"Avaliar é medir o valor". 

Realmente, trata-se de uma definição simples mas significativa, 
já que o valor é uma grandeza e, como tal, pode ser medido. E co-
mo: 

"Medir é comparar". 

Conclui-se que avaliar é determinar o valor de uma coisa ou 
bem através da comparação com outros semelhantes. 

2.9 - Portanto, contrariamente ao afirmado na matéria paga, 
de resçonsabilidade da Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro;  o va-
lor pode ser determinado por normas técnicas e por fórmulas mate-
máticas, desde que alicerçadas na estatística e na matemática finan-
ceira, como se faz atualmente na moderna técnica avaliatória. Torna-
se desnecessário citar toda a vasta bibilografia especializada na ma-
téria, na qual se verifica que fórmulas e tabelas matemáticas apa-
recem com grande frequência, notadamente nos compêndios ameri-
canos. 

Desta forma, a afirmativa contida na matéria publicada pela 
Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro, no "Jornal do Brasil" de 03 de 
fevereiro de 1975: 

"Não há normas nem fórmulas capazes de avaliar imóveis. Só 
o mercado ,a oferta e procura, o desejo dos indivíduos, indicam tais 
valores" - 

É completamente falsa e está divorciada da realidade 

Trata-se apenas de uma frase feita com o intuito de impressio- 
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nar e iludir os leigos, eventualmente interessados em encomendar 
laudos de avaliação de imóveis. 

2.10 - Se tanto não bastasse, há que se dar destaque ao 1 
Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações, realizado on Pa-
lácio Mauá, em São Paulo, SP, de 19 a 25 de maio de 1974, que 
reuniu quase meio milhar de participantes, todos interessados em 
contribuir e apreender os novos princípios da moderna técnica ava-
liatória. A preocupação de todos em deixar, de uma vez para sem-
pre, o velho empirismo e a subjetividade que caracterizavam as ava-
liações até há alguns anos atrás, foi traduzida na Sessão Plenária 
de Encerramento daquele importante conclave através de uma impor-
tante moção, aprovada unanimemente, no sentido de ser dado conhe-
cimento do Exmo; Sr. Ministro da Educação do desejo geral e da im-
perios'a necessidade de ser introduzida, nas escolas superiores de en-
genharia, arquitetura e agronomia de todo o país, a cadeira de Enge-
nharia de Avaliações. Sem dúvida alguma, além do aspecto técnico, 
onde a estatística e as leis matemáticas traduzem com 'precisão e fide-
lidade as tendências do mercado de imóveis, deve ser considerado 
ainda o aspecto moral, já que •as peças avaliatórias de cunho esfrita-
mente 'pessoal dão azo á atuação de elementos idôneos e incompe 
tentes, elevando ou baixando os valores a seu bel prazer, ou na 
medida do interesse das partes interessadas. Recorda-se que, até há 
pouco tempo, a figura do perito avaliador era vista com um ar de 
suspeição. A avaliação técnico, que vem se impondo a cada dia que 
passa, está moralizando e valorizando a profissão, dando aos enge-
nheiros avaliadores o respeito e a consideração de que são realmente 
merecedores, já que desempenham as suas funções num campo mui-
to difícil. Demonstra-se a sociedade, deste modo, que a determinação 
do valor d imóveis pode e deve ser feita com o auxílio de fórmulas 
matemáticas, com o emprego da estatística aplicada •e através da 
utilização de princípios da matemática financeira. A determinação do 
valor dos imóveis pode e deve obedecer às diretrizes contidas nas 
Normas para Avaliações de Imóveis em vigor, sela  a N'B-502 da Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas, de caráter genérico •e abrangen-
te, sejam as do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Enge-
nharia - IBAPE, com detalhes de aplicação mais regional. 

3. A DENOMINAÇÃO "BOLSA DE IMÓVEIS" 

3.1 - Ainda na publicação inserida pela Bolsa de imóveis do 
Rio de Janeiro, na edição do "Jornal do Brasil" de 03 de fevereiro de 
1975, há outro trecho que merece destaque: 

"As Bolsas apenas registram os valores, não os determinam;  tra- 
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ta-se de ações da Petrobrás ou do Banco do Brasil; trata-se da arroba 
de café ou do saco de açúcar; trate-se de um quadro de Portinari ou 

de Picasso. Existem Bolsas de Artes, Bolsa de Cereais, Bolsa de Auto-

móveis, inúmeras Bolsas, organizadas ou não. E todas elas, no Brasil 
e nas demais nações, são empresas de iniciativas privada, não são 

órgãos do governo. São impresas privadas, em nosso país a Bolsa de 

Valores, a Bolsa de Mercadorias a Bolsa de Cereais, a Bolsa de Imó-

veis e todas as demais Bolsas. É claro que os "valores de imóveis" 

flutuam menos rapidamente que os valores dos "bens móveis" - mer-
cadorias, ações e demais. É claro, também, que o registro dos va!oes 

de imóveis não têm a rigorosa exatidão dos valores de mercadorias, 
ações e demais, registrados pelas diversas Bolsas. Tais fatos, porém, 

não invalidam a realidade do •mercado. Apenas complicam a a3uração 

dos valores de imóveis, exigindo constantes e profundas pesquisas 

dos valores imobiliários locais, à luz dos quais as equipes de avalia-
dores da BIRJ se pronunciam. Só uma longa expériênci•a, uma organi-
zação continuamente aprimorada, permite uma avaliação de imóvel 

idônea. Mesmo assim tal avaliação está suleita a pequena flexibilidade. 

Repetimos, contudo, que valor depende da realidade do mercado. A 

BIRJ não entra no âmago, na essência das teorias do valor, com suas 
implicações filosóficas e psicológicas. A BIRJ limita-se ao estreito cam-

po dos valores de imóveis". 

3.2 - Antes de maiores considerações, cabe uma observação so-

bre a denominação "Bolsa de Imóveis". Segundo o Dicionário Contem-
porâneo da Língua Portuguesa, de Caldas Aulete, Editore Deita, 1958, 

1 Volume, página 704/705, Bolsa-: é 

"praça do comércio, saía onde se reunem os negociantes, os 
corretores de câmbio de unia praça, a horas determinadas, para tra-

tarem de seus negócios, principalmente de compra e venda de títulos 

de crédito, letras de câmbio, ações de companhia, etc". 

Definição similar é encontrada no Novo Dicionário Brasileiro 
Melhoramentos, edição de 1971, volume 1, página 630: 

"9. instituições, autorizadas pelo Governo, onde se reunem 
negociantes a corretores de câmbo de uma praça, para tratarem da 
compra e venda de fundos públicos, títulos de crédito e mercado-
rias, ou para especularem na alta ou baixa dos valores negociáveis, 

e que se denominam  respectivamente: bolsa de comércio, bolsa de 

câmbio, bolsa de fundos públicos, bolsa de mercadorias, bolsa de 

valores. 10. Mercado desses valores, praça de comércio". 

Como se observa, a denominação Bolsa sugere uma autoriza-

ção ou oficialização por parte do Governo; ora, não consta que as 
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inCmeras Bolsas de Imóveis, que infestam o Brasil, possuam auto-
rização do Governo para operarem ou tenham sido autorizadas pa-
ra tanto. A não ser, obviamente através de seus registros nas com-
petentes Juntas Comerciais ou Registro de Títulos e Documentos, 
a que estão obrigadas todas as empresas, sociedades anônimas, so-
ciedade por cotas de responsabilidade limitada, sociedades civis de 
prestação de serviços, etc... Desta forma, a denominação "Bolsa de 
Imóveis" sugere aõ leigo ou ao interessado menos avisado uma en-
tidade de cunho oficial ou autorizado pelo Governo, o que na reali-
dade não ocorre. Trata-se de uma denominação maliciosa, revestida 
de pomposidade e provavelmente criada com a determinação de im-
pressionar os clientes. Ademais, as "Bolsas de Imóveis" não realizam 
pregões e nem reuniões de corretores, proprietários, investidores, 
etc. com  a finalidade de transacionarem. A bem da verdade, deve-
se esclarecer que as "Bolsas de Imóveis" limitam-se a coletar anún-
cios classificados, completar as informações faltantes e conservá-las 
em arquivo próprio. Na maior parte das vezes, nem a vistoria aos 
imóveis anunciados é realizada e, na totalidade dos casos, não se 
procede a uma homogeneização dos valores registrados, mesmo por-
que, conforme confessa a matéria publicada em apreço, a Bolsa de 
Imóveis do Rio de Janeiro não emprega as fórmulas matemáticas ou 
normas para avaliações de imóveis. 

3.3 - Por outro lado, se a tal "Bolsa de Imóveis" se limita 
ápenas a registrar valores de imóveis, como pode elaborar avalia-
ções? Pôr comparação? Mas sábido é que dificimente se encon-
trarão dois imóveis exatamente iguais, isto é, com todas as suas 
características comparáveis. Neste caso, na grande maioria das ve-
zes, várias características do imóvel avaliando diferem das dos imó-
veis cujos valores se encontram registrados em arquivo. Como faz 
ela então, se não são utilizados fatores de ponderação? Como se 
se não há critérios pré-estabelecidos que auxiliem na homogenei-
zação dos elementos registrados em arquivo e na sua adaptação às 
diferentes características do imóvel avaliando? Será isto feito na 
base do "olhômetro"? Ou será este aíuste  procedido, de modo total-
mente -pessoal e subjetivo, tendo em vista os apregoados 37 anos 
ininterruptos cl eexperiência e os mais de 45.000 laudos de avalia-
ção produzidos desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul? Acre-

ditamos ser desnecessário falar sobre os riscos técnicos, étnicos e mo-
rais envolvidos em trabalhos subjetivos assim conduzidos. 

3.4 - Estamos de acordo com a matéria publicada, no trecho 
em que se refere a que: 

o registro dos valores de imóveis não têm a rigorosa 
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exatidão dos valores de mercadorias, ações e demais, registrados 
pelas diversas bolsas", 

óbvio que nas Bolsas de Valores, um determinado tipo de 

ação ou título mobiliário vai eexatamente a cotação do dia, sujeita 

às flutuações do pregão também do dia; o mesmo ocorre na Bolsa 

de Cereais: o arroz amarelão, o feijão tipo jalo, etc., são transacio-

nados de conformidade com as cotações do dia. Porém o mesmo 

hão pode suceder com relação a imóveis, dado ao fato já citado 

no item anterior de que várias características de urh imóvel que 
se pretendo avaliar ou negociar podem ser diferentes daque!es cu]os 

valors s eencontram registrados num arquivo de uma sociedade cor-

retora, de uma empresa imobiliária, ou até mesmo de uma "Bolsa 
de Imóveis". 

Ora, é justamente aí que cresce de importância a ciência da 
estatística;  é neste ponto que se necessita de fatores de pondera-
ção, estabelecidos através de fórmulas matemáticas, segundd as leis 
do próprio mercado imobiliário;  é nesta fase que os ajustes ditados 
pela matemática financeira, tendo em vista as taxas de juros usuais 
e a inflação da época, tem grande influência e importância na de-

terminação do justo, real e atual valor de mercado. Não se concebe 

que uma "Bolsa de Imóveis" misteriosa, que não tealiza pregões 
imo:biliários  mas simplesmente se limita a registrar valores, possa ela-
borar labdos de avaliação, sem a utilização de fatores de pondera-
ção ou de ajuste. Não se pode admitir que na era do jato, daâ na-

ves especiais e da atomística, u'a minoria insista em viver com á 

mesma tecnologia da idade da pedra lascada; é inconcebível que as 

avaliações de imóveis continuem a ser tratadas de forma subjetita 
e pessoal, quando na época atual os avaliadores dispõem de ferra- 

mentas de grande valor e utilidade, como a estatística, as fórmulas 

e leis matemáticas, a matemática financeira, etc., aplicadas à en;e-
riharia de avaliações. 

4. NORMAS PARA AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS 

4.1 - Indubitavelmente, o trecho que mais  choca na matéria 
publicada pela Bolsa de 'móveis do Rio de Janeiro, na edição do 
"Jornal do Brasil" de 03 de fevereiro de 1975, é o que a seguir se 
transcreve: 

"Ultimamente, no entanto, têm sido propostas, em nosso país, 
"Normas Técnicas para Avaliações de  Imóveis" e até mesmo "fórmulas 
matemáticas para avaliações de imóveis". Se tais "normas" ou "fór-

mulas" fossem válidas, qualquer pessoa de média instrução poderia 
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aplicá-las na determinação de valores de imóveis. Figuremos, porém, 
que Einsten - o maior gênio deste século em ciências exatas, físicas 
e matemáticas - desbrisse ou propusesse uma fórmula para avalia-
ções de imóveis. Figuremos que aplicada a fórmula de Einsten na 
avaliação de determinado imóvel da Avenida Rio  Branco provasse ser 
o valor do mesmo imóvel Cr$ 50.000.000,00. Se um plutocrata se-
mi-analfabeto pagasse pelo referido imóvel Cr$ 50.000.000,00, a fór-
mula matemática de Finstein ruiria vencida pela oferta do plutocrata 
semi-analfabeto. O fator dominante do valor é subjetivo. Como, en-
tão, enquadrar o que é concebido pelo espírito em normas ou fórmu-
las? Para determinar custo sim, existem fórmulas e normas válidas. 
Mas custo é muito diferenie de valor. 'No exemplo citado do Hotel 
Nacional Rio situado na Praia da Gávea, situado na Praia da Urca e 
situado na Praia de Ramos,  é evidente que o custo de cada um deles 
é praticamente o mesmo. Seu valor, porém, difere enormemente. £ 
absurdo confundir-se custo com o valor. Um imóvel pode custar mui-
to e valer pouco ou vice-versa. Pode custar pouco e valer muito. 
"O desejo dos indivíduos", na expressão de Charles  Cide, a oferta e 
procura, a realidade do mercado  é que indica o valor". 

O trecho é por demais lamentável e chega a ser abusivo no que 
concerne à avaliação da inteligência do leitor. 

4.2 - As fórmulas matemáticas e as normas para avaliações de 
imóveis traduzem as tendências do mercad oimobiliário de uma certa 
região, numa certa época, tendo em vista as posturas municipais, as 
leis da zoneamento, a transitoriedade das tendências, etc.. Por tais 
motivos, não nos cansamos de ressaltar que as normas para avaliações 
são dinâmicas, iamais estáticas; isto é, devem elas ser periodicamente 
ajustadas e atualizadas, segundo as tendências gerais de mercado. E 
antes de se colocá-las em vigor, as 'modificações sugeridas ou propos-
tas devem se, convenientemente testadas, a fim de se certificar de sua 
adapiabilidade às condições reais e atuais do mercado. 

4.3 - £ totalmente inverídica a afirmativa contida na publicação, 
de que só ultimamente têm sido propostas em nosso país "Normas 
Técnicas para •Avaliações de Imóveis". Com efeito, consoante o traba-
lho "Breve Histórico da Engenharia de Avaliações em Nosso  Meio", 
de autoria do Eng. Sylvio José de Almeida Pires, publicado no livro 
"Engenharia de Avaliações", editado sob responsabilidade do Insti-
tuto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - IBAPE pela 
Editora Pini Ltda., em 1974 (páginas 238/239): 

"No fim da década de 40, o Cuerpo Técnico de Tasaciones do 
Peru, organizou a 1 Convenção Panamericana de Avaliações, em Lima 
(1949). Depois, já na década de 50, vem a II Convenção, em Santiago 
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do Chile (1952), onde o Eng. Yanko L. V. Guimarães apresenta: Crí-
tica ao Método da Renda. E a III realizou-se em Sáo Paulo (1954), 
esta organizada sob o patrocínio do Instituto de Engenharia e da 

Caixa Econômica Federal, sendo seu promotor o Eng. Hélio de Caires, 

ento do corpo de avaliadores da Caixa Econômica Federal e 1.0  Di-
retór da Divisõo de Avaliações e Perícias do Instituto de Engenharia, 

criado em 1952, logo após a Convenção do Chilé. 

Nos temários dessas convenções, que passaram a ser realizadas 

trienaFmente - a última em julho de 1973, na cidade do México - 

constaram sempre assuntos ligados a normas e procedimentos de ava-

liações, sem que entretanto as normas se firmassem no nosso meio. 

E assim só temos notícia de que entre nós as primeiras  normas 
foram organizadas em 1952, pelo Departamento de Engenharia da 

Caixa Econômica Federal, sob a chefia do Eng. Daro Eston de Es- 
ton os quais foram aprovadas pela Diretoria da mesma Caixa 	em 
outubro de 1952, •para serem aplicadas nos seus laudos de avalia-
çao. 

fm novembro do mesmo ano (1952), o ante-projeto de nor-

mas para avaliações de imóveis, de autoria do Eng. Augusto Luiz 

Duprat, é submetido a exame da ABNT, que designa para tal firi 
uma comissão, presidida pelo mesmo Eng. Duprat. Os trabalhos 

continuaram até 1956, dele resultante o ante-projeto P-N3-74R, de 
julho/ agosto de 1957, da ABNT. 

Outros fatos ocorridos na década de 1950 merecem ser cita-

dos: em 10 de março de 1953, seguindo o exemplo de Sào Paulo. 

foi criado o Instituto de Engenharia Legal do Rio de Janeiro; em 07 

de outubro de 1955, a Diretoria dos Serviços do Patrimônio da 
União, órgo do Ministério da Fazenda que instituiu, por ordem 

de serviço n.° 3, Norma de Avaliaçõo para os imóveis daquele Pa-

trimônio; e em 19 de setembro de 1957 é criado o IBAPE - Insti-
tuto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, que, logo 

no início, sob a presidência do Eng. Hélio de Caires criou comissão 

especial para estudar o ante-projeto da ABNT. 

essa comissão, constituída dos engenheiros Yanko Lima Ver-
de Guimar5es, Carlos Alberto de Barros Coelho, Joaqum Rodrigues 
dos Santos Filho, Luiz Augusto Rodrigues e Daro Eston de Eston 

concluiu seus trabalhos em 17 de junho de 1958, apresentando subs-
titutivo no ante-projeto que, analisado e aceito, passou a constituir a 

primeira norma do IBAPE. 

E já na década de 60, esta norma foi apresentada pelo re-
presentante do IBAPE, Eng. Guaracy Adiron Ribeiro, à Convenç5o 
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Panamericana de Avaliação e Cadastro realizada na cidade do Mé-

xico em 1950. 

Em 27 de agosto de 1965, foram publicadas no Diário Oficial 

da União as normas preparadas, em fevereiro do mesmo ano, pelo 

Instituto de Previdência Social para seu próprio uso". 

Na primeira metade do século, a técnica americana de avalia-
ções já fazia uso de inúmeras fórmulas, apesar de alguns autores 

pertencerem à escola ou corrente plurivalente. A obra de Berrini tam-
bém apresenta um grande número de fórmulas para avaliações de 

imóveis, provando que tal procedimento é bastante antigo. 

4.4 - Tem-se notado, nas Convenções e Congressos Panameri-

canos de Avaliações, uma preocupação constante, por parte dos re-

presentantes de todas as nações, em aprimorar e normalizar a téc-
nica avaliatória. No decorrer destes últimos anos, fórmulas têm sido 

propostas um substituição a outras consideradas obsoletas; diretri- 
- " 	zes, critérios e métodos de avaliação têm sido sugeridos e colocados 

em prática, em substituição a outros que não mais condizem com o 

' 	mercado imobiliário. Há outra preocupação: é que estas fórmulas, os 

novos métodos e critérios, etc., estejam sempre de acordo com as 
tf: 	reais condições do mercado imobiliário de cada região e para aque- 

la dada época; tem sido orientação générica de que tais diretrizes 

1; 	não devem permanecer estáticas, mas que, ao contrário deva ocor- 

rer a permanente evolução e até a modificação, sempre que as con-

dições de mercado assim o exigirem. 

4.5 - Atualmente, inúmeros órgãos de governo e entidades 
possuem normas de avaliação; permitimo-nos citar: 

- Caixa Econômica Federal; 

- Caixa Econômica do Estado de São Paulo; 

- Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÕ; 

- Empresa Municipal de Urbanização - EMURB; 

- Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 

Paulo;  

- Prefeitura Municipal de Santo André; 

Peritos Judiciais da Momarca de São Paulo; 

- Peritos Judiciais da Comarca de Santos; 

- COFIE - Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas do 

Ministério da Fazenda (parte da Resolução n.° 5, de 21 de maio de 

1973); 
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- Ministério do Exército (integrénte da Portaria n:° 235, de 15 
de fevereiro de 1974 publicada no Diário Oficial da União de 07 
de março de 1974); 

além de vários outros organismos. 

4.6 	Após a realização do 1 Congresso Brasileiro de Engenha- 
ria da Avaliações, em maio de 1974, os representantes dos diversos 
Estados, regressando aos seus rincões de origem, enfatizaram aos 
demais colegas, aos Instituto e Clubes de Engenharia, bem como 
aos representantes de Poderes Públicos, a necessidade de serem cra-
das Normas de Avaliações para uso local e que, no futuro, pudessem 
ser incorporadas pela ABNT num único documento oficial, para vi-
gorar em todo o país. E isto acabou acontecendo, pois aí está a 
NB-502 a provar que, embora de forma genérica e abrangente, po-
de-se elaborar uma primeira norma válida para todo o território 
nacional. 

Mas a preocupação dos engenheiros, arquitetos e agrônomos 
que militam no setor da engenharia de avaliações não diz respeito 
somente no campo técnico;  também o aspecto moral está perma-
nentemente na mira desses profissionais. A própria Resolução n.° 5 
da OO'Flf, citada no item anterior, reza o segunte: 

"3.4 - O laudo avaliatório deverá fornecer a maior  soma pos-
sível de informações para permitir a formação de iuízo sobre o valor 
apurado e sobre o método utilizado. São elementos que ajudarão a 
análise do laudo: clareza na descrição dos bens, exposição da meto-
dologia, justificativa dos valores encontrados em conclusão funda-
mentada e comprovação dos elementos básicos da avaliação. 

3.5 - Poderão ser usados quaisquer dos métodos tradicionais, 
desde que sejam compatíveis com a finalidade da avaliação e este-
jam devidamente expostos. 

3.6 - A COFIE poderá indicar órgão especializado para que 
se prenuncie sobre a avaliação, correndo por conta dos interessados 
os encargos decorrentes desses serviços. 

NOTA 1 - Terrenos e edificações 

- Quando usado o método comparativo, deverão ser anexados 
os elementos das peqsuisas efetuadas (cotações, anúncios, contratos, 
mapas de valores, etc.). 

- O critério de reproveitamento será considerado quando o lau-
do for acompanhado de projeto específico ou de outros elementos 
comprobatórios do valor. 
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- A avaliação pelo método de reposição deverá ser acompanha 
da das especificações básicas que permitem identificar o tipo e a 
qualidade da construção, bem como as fontes utilizadas para apuração 
do custo unitário. Neste caso deverão ser adotados coeficientes de 
correção tendo em vista o estado de conservação e outros fatores de 

depreciação. 

NOTA 2 - Máquinas e Equipamentos 

- As fórmulas utilizadas deverão ser apresentadas com a defini-

ção de todos os seus elementos. 

- Os v&ores de reposição, quando base para avaliação, deverão 
ser demonstrados através de cotações, listas de preços e outras infor-

rnações. 

NOTA 3 - Jazidas 

- As quantidades de minérios que forem indicadas nas fórmulas, 
como reservas, deverão estar comprovadas mediante documento for-
necido pelo Departamento Nacional da Produção Mineral". 

Como se observa, a preocupação daquela comissão é no sentido 
de que o laudo de avaliação seja um verdadeiro livro aberto, isto é, 
de que não haja mistérios, mas objetividade e demonstração das 
fontes de informação e dos resultados alcançados. Laudos subjetivos, 
meramente opinalivos e sem fundamento não são aceitos pela COFIE. 
E outro não tem sido o objetivo dos técnicos que elaboram as nor-
mas, deduzem fórmulas e defendem a produção de lwjdos de caráter 
eminentemente técnico: qualquer engenheiro, arquiteto ou agrônomo 
que milite no campo de avaliação deve estar capacitado a produzir 
um laudo de avaliação que possa ser examinado por outro colega. 
No laudo, não se deve esconder nada, mas demonstrar tudo; inclusive 
o óbvio, o que por vezes é tarefa das mais difíceis. Laudos objetivos 
meramente opinativos e sem fundamento não são aceitos pela COFIE. 
E outro não tem sido o objetivo dos técnicos que elaboram as normas, 

deduzem fórmulas e defendem a produção de laudos de caráter cmi-
nentemente técnico: qua:quer engenheiro, arquiteto ou agrônomo que 

milite no campo de avaliações deve estar capacitado a produzir um 
laudo de avaliação que possa ser examinado por outro colega. No 

laudo, não se deve esconder nada, mas demonstrar tudo; inclusive o 
óbvio, o que por vezes é tarefa das mais difíceis. Laudos objetivos, 
contendo as fontes de informação, as pesquisas de valores, uma ampla 

descrição dos bens avaliandos e da metodologia empregada, a se-
qilência dos cálculos necessários para se alcançar o valor final, bem 

como outras informações necessárias, juhtad.a de plantas, fotografias 
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eluddativas, etc, têm a sua elaboração, estimulada e são aconselhados; 
tais elementos são absolutamente indispensáveis à composição de 
peças avaliatórias tecnicamente perfeitas. 

4.7 - Claro está que um laudo elaborado dessa forma torna-se 

muito mais trabalhoso, ao mesmo tempo em que se exercia a liber-
dade de atuação dos &ementos inidôneos ou menos capazes. Em 

contrapartida, é evidente que a elaboração de um laudo subietivo, 

onde a opinião do seu subscritor é exarada em um único parágrafo, 

baseada na sua experiência e na fama angariada durante alguns 
anos de trabalho, torna-se demasiadmente cômoda e muito mais fácil; 

ao mesmo tempo, porém, qualquer pessoa pode colocar em dúvida 
va!or estimado num trabalho desse jaez. 

Aos órgãos de governo, às entidades paraestatais, às sociedades 

de economia misla e a todas as organizações sujeitas à fiscalização 
dos Tribunais de Contas, deveria ser terminantemente proibida a en-

comenda de laudos de avaliação de cunho subetivo ou meramente 

opinafvo, qualquer que fosse o seu subscritor ou entidade responsávél 
pela sua eaboração. Ao contrário, dever-se-ia oficializar a prática de 

que esses organismos, bem como todos os Juízes do Poder Judiciário, 

confiassem a elaboração de laudos de avaliação a -profissionais legal-
mente hablitados; no caso, engenheiros, arquitetos e agrônomos. De-

ver-se-ia estimular que esses laudos fossem elaborados obedecendo 

às Normas de Avaliação existentes, a fim de que não pairassem 
dúvidas sobre as diretrizes seguidas nos mesmos. 

S. REPÚDIO Á LEGALIDADE 

5. 1 - Ainda da malária publicada pela Bois-a de Imóveis do Rio 

de Janeiro, no "Jornal do Brasil" de 03 de fevereiro de 1975, é 
extraído o seguinte trecho: 

"Os mais altos valores imobiliários do -mundo são os de Nova 
Iorque. E o -mais conceituado avaliador de imóveis de Nova lorque é 

sr. Gordon 1. Kyle, como afirmou e estampou na sua primeira 

página "The New York Times". Diz, "The New York Times": "Gordon 

é considerado pela maioria dos plutocratas e especuladores como a 

última palavra em av&iações de terrenos, áreas e prédios". Acres-

centa "The New York Times": "Quarenta anos de experiência estão 

por trás das avaliações de Gordon". 

Trinta e sete anos de experiência estão por trás das avaliações 

da S'RJ: Gordon - "o mais conceituado avaliador de imóveis de 

New York" - é um corrétor de imóveis, é uma pessoa". (sic). 	- 
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5.2 - Ora, há no trecho em questão uma perigosa sugestão 

de retqrno à ilegalidade de alguns anos atrás, quando, corretores de 

imóveis subscreviam laudos de avaliação. Antes de se prosseguir nas 

presentes considerações, faz-se necessário um parêntesis esclarecedor: 

em alguns países das Américas, os avaliadores podem ser engenhei-

ros, .arquiletos, agrônomos, advogados, economistas e até mesmo 

corretores de imóveis. Porém, são inúmeras as queixas e restrições 

que temos ouvido em visita a essas nações, sendo que em algumas 

delas já foram iniciados movimentos visando a exclusividade da ela-

boração de laudos de avaliação ao engenheiro, arquiteto e agrônomo. 

Ademais, a profissão de corretor de imóveis, no Brasl, somente agora 

rá ser regulamentada, tendo o Conselho Federal de Educação apro-

vado um currículo básico para a formação de agentes de Iransações 

imobiliárias, em nível de segundo grau. E esta é, no momento, aliás, 

a grande objeçáo da poderosa FIABCI - Federação Internacional das 

profissões Imobiliárias com relação à admissão do Brasil e de algu-

mas nações sul-americanas, na qualidade de membros filiados. 

Embora uma grande parcela de pessoas interessadas, porém me-

nos esclarecidas, ainda veia nos corretores de imóveis os profissio-

nais 'mais capacitados para avaliá-los, a verdade é que esses não 

oderão ir muito além do que indicar preços médios de mercado e 

efetuar algumas comparações entre o imóvel avaliando e outros re-

centemente transacionados. É preciso acrescentar que não somos con-

tra a classe dos corretores de imóveis, dentro da qual temos bons 

amigos, todos excelentes pessoas. Porém, é preciso delimitar o seu 

campo de atuação, a fim de não preludicar  o trabalho de outros. O 

corretor de imóveis é o intermediário entre o comprador e o vendedor 

e, em razão de suas funções, conhece preços e algumas das principais 

características que influem na determinação de valor dos imóveis. Po-

rém, não tem preparo suficiente para analisar o máximo aproveita-

mento eficiente de um lote de terreno irregular e com topografia 

acidentada, por exemplo; não saberia ele dizer, também, qual o pon-

to exato da relação frente/fundo que determina o chamado "terreno-

linguiça". Em outras palavras, não sabe quantificar. 

Por outro lado, sabem os corretores que lotes com profundidades 

muito pequenas ou muito grandes valem menos do que um terreno 

com profundidade normal; sabem também que os lotes com grandes 

testadas valem •mais do que os terrenos com frente normal. Porém, 

não sabem justificar as razões pelas quais o metro quadrado de um 

terreno oscila para mais bu para menos, segundo a variação das 

suas dimensões. 
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5.3 - É a própria lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 
que, reforçando legislação anterior, reconhece serem as avaliações de 
imóveis e de outros bens privativa de profissionais habilitados: 

"As atividades e atribuições do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro agrônomo consistem em: 

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pa-
receres e divulgação técnica". 

Por conseguinte, infringe a lei o leigo que faz avaliações, ela-
bora e assina laudos de avaliação ou perícia de engenharia, inclusive 
de avaliação de imóveis. 

Com  efeito, somente o engenheiro, o arquiteto e o engenheiro 
agrônomo estão preparados para analisarem de forma correta e eficaz 
as principais características de um edifício, de uma residência, de uma 
propriedade rural. 

E se o objeto da avaliação for um complexo •ndustrial, então 
com maior razão), a presença do técnico habilitado se faz absoluta-

mente necessária. 

O próprio desenvolvimento da técnica avaliatória, que pouco a 
pouco deixa de lado os fatores subjetivos para adotar normas, méto-
dos e critérios alicerçados na matemática, exige •a condução das ava-
liações por profissionais habilitados, segundo preceitua a lei. 

5.4 - Após tantos anos de luta ,após as vitórias conseguidas 
nas criações dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia, após a concretização das legítimas 
aspirações da classe transformadas em  leis, após as inúmeras outras 
conquistas da classe, não é possível permanecer omisso e inerte dian-

te dos inúmeros anúncios publicados por Bolsa de l:móveis e outras 

enjidades correlatas, alguns dos quais atrevidos e acintosos, e que 
representam a investida de leigos num campo de atividade exclusivo 

do engenheiro, do arquiteto e do agrônomo. As suas maliciosas insi-

nuações de que é um corretor de imóveis o 'maior avaliador dos 
Estados Unidos da América do Norte, de que os seus laudos são 

aceitos em prejuízo de laudos elaborados por entidades e engenheiros 
particulares, devem ser repudiadas com veemência e energia. 'Decidi-
damente, este é o momento exato de se dizer um "BASTA!" a essa 
Bolsa de Imóveis e a todas as outras empresas similares que prolife-

ram por este país afora, produzindo laudos inconsistentes, suspeitos 

e iludindo os incautos. At- mesmo algumas firmas imobiliárias costu-
mam anunciar avaliações grátis para seus clientes. 



6. SUGESTÕES PARA A DEFESA DA CLASSE 

6. 1 - Tendo em vista a farta e fundamentada exposição contida 
no presente trabalho, permite-se oferecer as seguintes- sugestões em 
defesa dos legítimos interesses da classe dos engenheiros, arquitetos 
e engenheiros agrônomos que militam na especialidade da engenha-
ria de avaliações (ou engenharia legal, como é conhecida em- algumas 
cidades do Brasil): 

6.1 .1 - Encaminhamento de u'a -moção- deste II 
Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações ao Pre-
sidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia, juntamente com -u-m exemplar deste traba-
lho, a fim de que sejam  determinadas as seguintes provi-
dênci-as junto aos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia: 

rigorosa investigação dessas Bolsas de Imóveis e 
entidades similares que elaboram- e anunciam  a elaboração 
de laudos de avaliação, perante os CQE.A.s, com- o 
objetivo de constatar eventuais irregularidades quanto a 
registro, ausência de responsável  técnico, etc., 

rigoroso estudo das situações -dos responsáveis téc-
nicos por essas organizações, que em muitos casos os ca-
racterizam como eventuais acorbertadores, já que o nú-
mero de laudos produzidos num ano é muito -maior do 
que a capacidade de trabalho dos mesmos; 

cuidadoso estudo da atuação e dos -anúncios publi-
cados em periódicos, por parte dessas organizações, a fim 
de, eventual-mente, -enquadrá-las como infratores do C6- 
digo de Ëtica. 	 - 

6. 1 .2 - Que os delegados de todos os €stados-, pre-
sentes a este Co-ngresso, entrem -em cõntato com su-as en-
tidades de classe, com seus Sindicatos e C.R.EA.s, a 
fim de que se dê início a uma ampla campanha nacional, 
fazendo divulgar, por todos os meios possíveis, o repúdio 
à produção de laudos subjetivos, inconsistentes e não fun-
damentados e o estímulo à elaboração de laudos técnicos 
trabalhados de conformidade com normas técnicas em vi-
gor e com -m-étodos e critérios que estejam -enquadrados 
dentro da moderna técnica ava-liatória. 

6. 1 .3 - Que o Instituto de Engenharia do Paraná, na 
qualidade de entidade patrocinadora dest econ-clave, oficie 
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ao Governo da União, a todos os seus Ministérios e aos 
Governos dos Estados, anexando cópia do presente tra-

balho e.enfatizando a necessidade de serem baixadas ins-

truções laxativas a todos os seus organismos hierarquica-
mente subalternos para que, ao solicitarem avaliações de 

imóveis ede outros bens, exijam trabalhos técnicos fun-

damentados, que obedeçam os princípios da técnica ava-

liatória atual e repudiem laudos subjetivos;  de caráter me-

rarnente opinativo. 

6.1 .4 - Que a alta cúpula deste Congresso remeta 

uma cópia do presente trabalho aos principais órgãos de 

imprensa e de divulgação do país, objetivando o alerta 

geral da população contra os riscos do pedido de traba-
tios técnicos a profissionais ou entidades não -legalmente 

habilitadas, que produzem laudos de avaliação em desa-
cordo com as diretrizes da moderna técnica avaliatória. 
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"O ENSINO DA ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES EM 

ÂMBITO NACIONAL E PANAMERICANO" 

ENG, JOSÉ CARLOS PELLEGRINO 

1 . ANTECEDENTES 

1 1 - O surto de desenvolvimento que se faz presente em 

várias naçõs das Américas, com algumas em ritmo bastante acelerado 

(como no Brasil, por exemplo), tem exigido a presença constante da 

Engenharia de Avaliações nos estudos ligados aos mais variados cam-

pos de atividades. 

1.2 - Concomitantemente, a técnica avaliatória desquitou-se, 

de alguns anos para esta data, do antigo empirismo que a caracteri-

zava)  para se aproximar a passos largos de uma ciência exata, inti-
mamente ligada a fórmulas e princípios matemáticos e de estatística. 

É de se enfatizar que até mesmo alguns governos têm se preocupado 

com o caráter técnico dos laudos de avaliação. É  o caso, por exem-

plo do sucedido com o govern6 braisleiro, cuja Resolução n.° 5 da 

Comissão de Fusão e Incoiporação de Empresas (COFIE), do Minis-
tério da Fazenda, datada de 21 de maio de 1973, tem o seu Capí-
tulo III inteiramente dedicado à avaliação e à forma de apresentação 

dos laudos encaminhados àquela Comissão. 

1 .3 - Deve-se enfatizar que o notável avanço na técnica ava-
iatória tem sido positivado, nestes últimos tempos, através do de-

bate e da alta qualidade de trabalhos apresentados em Congressos 

Panamericanos de Avaliação, notadamente nos realizados na cidade 

do México (julho de 1973) e em Chicago (maio de 1976). Não menos 

impo;tantes têm sido os intercâmbios voluntários de cursos e mes-

tres, destacando-s eneste particular a Venezuela, por já haver reali-

zado sete cursos especializados, para os quais contou com o con-
curso de professores argentinos, brasileiros, norte-americanos, porto-

riquenhos e venezuelanos. O último, por exemplo, realizado em Ca-

Tacas no segundo semestre de 1974, contou com a participação do 

autor e do Eng. Hélio de Caires. Posteriormente, em julho de 1975, 

o autor voltou a ser convocado para cooperar em evento de mesma 
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natureza, então por ocasião da realização do "Curso de Atualização 
sobre Teoria e Procedimentos de Avaliação", promovido pela Divi-
são de Estudos Superiores da Ecola Nacional de Arquitetura da Uni-
versidade Nacional do México. 

Merece destaque, ainda a realização do Curso Avançado de En-
genharia de Avaliações, promovido pelo Instituto de Engenharia e 
pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - 
IBAPE, em São Paulo, em outubro de 1975, ministrado pelos profes-
sares argentinos, Eng. ante Guerrero e Eng. Mano Eduardo Chandias. 

1.4 - No Brasil, o vertiginoso progresso técnico verificado no 
campo da Engenharia de Avaliações, se deve a fatores diversos, 
cumprindo ressaltar: 

a amarga experiência que os profissionais brasileiros adqui-
riram ao atuarem lunto à inúmeros processos judiciais de desapro-
priação; 

a dinâmica atuação do Instituto Brasileiro •de Avaliações e 
Perícias de Engenharia - IBAPE e da Divisão  de Avaliações e Perícias 
do Instituto de Engenharia, promovendo seminários, debates abertos 
conferências, cursos especializados e até mesmo organizando o 1 
Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações, em maio de 1974; 

- a imperiosa necessidade da organização de •normas con-
tendo diretrizes básicas para a elaboração de laudos de avaliação, 
responsável pelo surgimento de um documento conjunto intitulado 
"Normas para Avaliações de Imóveis", do Instituto de Engenharia e 
do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - IBA-
PE, no qual se basearam diversas entidades para elaborarem as suas 
próprias normas, culmin:ando com a importante providência  tomada 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, em meados de 1975, 
ao nomear uma douta comissão de técnicos, de âmbito nacional, para 
a organização das "Normas Brasileiras de Avaliações de Imóveis", 
que se encontram em vigor,  tendo tomado o número NB-502. 

1.5 - Tão extraordinária movimentação dos setores especializa-
dos afeitos à matéria, aliada ao acentuado progresso verificado no 
campo lécnico, fez emergir a necessidade  da criação dessa cadeira pa-
ra ser incluída nos currículos das escolas superiores de engenharia, 
arquitetura e agronomia, em âmbito quer regional, quer internacio-
nal. No Brasil, por ocasião do 1 Congresso Brasileiro de Engenharia 
de Avaliações, realizado no Palácio Miauá, em São Paulo, de 19 a 25 
de maio de 1974, a Assembléia! Plenária de Encerramento  deliberou 
aprovar, por unanimidade, u'a  moção nesse sentido, que seria enca-
minhada às autoridades competentes. O próprio Instituto Brasileiro 
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de Avaliações e Perícias de Engenharia - RAPE, quando ainda era 
seu presidente o autor deste trabaFho, encarregou-se de tão impor-
tanto mister, tendo enviado ao Ministro da Educação e Cultura um 
ofício datado de 30 de janeiro de 1975, no qual sugeria um currículo 
básico. O assunto tramitou com grande rapidez, tendo sido encami-
nhado à Diretoria Geral do Departamento de Assuntos Universitários 
e dali para a Coordenadoria da Comissão de Ensino de Engenharia. 
Em 07 de maio de 1975, esta Comissão exarava o seguinte parecer: 

"Nos currículos mínimos dos cursos de engenharia, enviados ao 
Conselho Superior de Engenharia, não consta a matéria 'Engenharia 
de Av&T•ações". Entretanto, a Comissão julga perfeitamente válida a 
inclusão dessa matéria nos "Currículos Plenos" por sua tlta importân-
cia, especialmente nas áreas de engenharia civil e de engenharia de 
minas e mecânica. 

A CEEENG irá sugerir à Associação Brasileira de Ensino de En-
genharia  ABENGE) para que as instituições incluam a matéria devida-
mente •nos respectivos  currículos". 

1 .6 - Recentemente, sentindo a importância do problema, os 
delegados presentes ao X Congresso Panamericano de Avaliações, 
realizado em Chicago, em maio de 1976, houveram por bem aprovar 
a constituição da Comissão de Ensino da Unión Panamericana de Aso-
ciaciones de Valuación - U. P . A. V., a qual passaria •a ter sede no 
México;  a recomendação se estendeu no sentido de que todos os paí-
ses filiados à U.P.A.V. organizassem também as suas Comissões 
Nacionais, tendo chegado ao conhecimento do autor que, até a pre-
sente daa, já foram criadas as da Venezuela, do México e do Brasil. 
Por derradeiro, durante a realização da XIV Convenção da União 
Panamericana de Associações de Engenheiros - UIPADI - e do VII 
Congresso Panamericano de Ensino da Engenharia, foi aprovada a 
inclusão da cadeira "Engenharia de Avaliações" nos currículos das 
escolas de engenharia, em todos os •países das Arnéricas. 

2. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

2.1 - Durante os vários eventos noticiados no capítulo anterior, 

foram inúmeras as manifestações de pontos de vistas comuns, tanto 
quando das realizações dos eventos regionais, como por ocasião dos 

encontros internacionais. Obviamente, em algumas particularidades, 
existem formas diferentes de enfocar certos problemas. Por vezes, a 

própria legislação de cada país se transforma num obstáculo para 
que 'métodos e critérios adquiram um âmbito generalizado. Aliás, a 

generalização indiscriminada deve ser evitada. O que se pretende 
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é solidificar os princípios básicos que podem ser aplicados generica-

mente. 

2.2 - Claro está que,. em âmbito nacional bu regional tudo é 
muito mais simp'es, pois a Consttuição Federal é a mesma para todos 

os Estados, a legislação pertinente é igualmente única e a metodologia 

é também a mesma, variando apenas alguns aspectos muito parti-

culares, de caráter estritamente local. Tanto isto é verdade que, 

ao se constituir a Comissão da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), com vistas à elaboração das "Normas Gerais de 

Avaliações" e das "Normas de Avaliações de Imóveis", a serem 

aplicadas a todo o território brasileiro, acreditava-se que, em prin-

cípio essa tarefa seria muito difícil, senão impossível, em virtude 

de algumas características particulares aos mercados locais. No en-
tanto, trabalhando de forma bastante racional e visando ao obje-

tivo comum solicitado pelo Banco Nacional de Habitação, em con-

vênio com a ABNT, conseguiram os profissbrais que integram a 
aludida Comissão equacionar diversos aspectos da técnica avalia-

tória, dando-lhes um cunho genérico e deixando sempre abertas as 

possibilidades de eventuais adaptações a algumas condições de ca-

ráter local, que teriam validade apenas na respectiva região. 

Isto em termos de Normas, ou seja, de diretrizes básicas para 

avaliações e para a elaboração dos laudos respectivos. No que con-

cerne ao ensino da matéria, no entanto, não houve e nem haverá 
óbices a serem superados; as experiências adquiridas no Sul do 

país, por exemplo, poderão sempre sere mievadas ao conhecimento 

dos profissionais do norte, a título de material informativo, ficando 

os critérios expostos como orientação de soluções para situações simi-
ares. Obviamente, à recíproca é verdadeira. 

2.3 - Quando da realização do 1 Congresso Brasileiro de En-

genharia de Avaliações, em São Paulo, no ano de 1974, foram espe-

cialmente convidados alguns colegas estrangeiros, tendo comparecdo 

alguns mexicanos e venezuelanos•  Naquela oportunidade, ao parti-

ticiparem do Curso Intensivo de Engenharia de Avaliações, que o 
autor do presente e o Eng. Héilo de Caires ministravam concomi-

tantemente com a programação do conclave, verificaram os citados 

profissionais a existência de um grandé número de conceitos e dire-
trizes comuns, aplicáveis a qualquer nação. Oficiosamente, então, 

decidiu-se estabelecer um eixo experimental, cujos pontos de apoio 

seriam o Brasil, a Venezuela e o México, para início deste inter-

câmbio de técnica avaliatória. 

'Poucos 'meses depois, a mesma dupla de brasileiros retromencio- 
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nada era •onvidada a ministrar um curso especializado em Caracas, 
sõb o patrocínio da SlTAVE - Sociedad de Tasadores de Venezuela. 

Ocorreu, então;  durante o mês de setembro de 1974, a confirmação 

das mesmas observações feitas anteriormente. O entusiasmo pelos 

êxitos sucessivos que vinham sendo obtidos até então fez com que 
uma comissão mista, composta dos dois brasileiros e dos venezuelanos 

Eng. Napo.Teón Ferrer tarda, Eng. Rúben Gonzalez e Eng. Rúben 
Mansur Pacheco, mantivessem um contato preliminar junto ao escri-

tório da Organização dos Estados Americanos, em Caracas, com o fito 

de obter recursos financeiros pan a promoção •de um intercâmbio 

iécnito em nível panamericano. Foi o primeiro passo. 

2.4 - A idéia evoluia rapidamente, principamente quando se 

reuniram, ainda em Caracas, em dezembro de 1974, vários profissio-
nais venezuelanos, brasileiros, americanos, mexicanos, porto-riquenhos 

e argenthios, por ocasião da realização do 1 Congresso Venezolano 

de Tasación de lnmuebles. Já então admitia-se, abertamente, não só 
a possibilidade, •mas a real necessidade de um esforço conjunto que 

tivesse por objetivo a uniformização de critérios e métodos, a padro-
nização de conceitos e, na medida do possível, a homogeneização de 

outras diretrizes e até •mesmo a própria forma de • apresentação dos 

laudos de avaliação. Via-se com otimismo a possibilidade futui-a de 

se aprimorar a técnica avaliatória e de se amipliar o número de itens 
de utilização comum e genérica, ainda que se partisse de um do-
cumento básico pequeno, tímido e modesto. 

2.5 - De fato, essa perspectiva tem fundamento. Recorda-se 
que há muito tempo atrás, no ano de 1949, na cidade de Lima, 
Peru, quando da realização da 1 Convenção Panamericana deAvalia-

ções e Cadastro, época em que era bastante acentuada a polêmica 

ntre as escolas univalente e plurivalente no campo das avaliações, 
foi possível harmonizar as opiniões e estabelecer uma recomenda-

ção, •através da Resolução n.° XX: 

"l.°) Que o valor de um imóvel, em um dado momento, é único, 
quaisquer que sejam os fins para os quais é avaliado. Esse valor se 

deduz de: 

a) avaliação direta ou valor intrínseco, composto de valor do 

terreno, construções ou benfeitorias; 

b) avaliação indireta ou valor rentístico, calculado com base na 
renda que çroduz ou pode produzir;  

c) valor venal estabelecido pela oferta e procura. 

2.°) Este valor é ideal e o objeto de uma avaliação é aproximar-

se o mais possível dele, 
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- 30) O grau de aproximação de uma avaliação-é função direta 
da finalidade para a qual é efetuada, seja tributária, hipotecária ou 
judicial." 

Como se observa, a recomendação, bastante clara, filia-se à 
escola univalente e, através da mesma, infere-se que não cabe ao 
avaliador, ao efetuar um trabalho de avaliação de imóvel, indagar 
sobre a finalidade do trabalho, a menos que esta sirva ai7nas para 
determinar o grau de precisão da avaliação 

Verifica-se ainda mais: que, na época os adeptos da escola pluri-
valente saíram derrotados, •tendo sido deliberado que os princípios 
da escola univalente deveriam prevalecer sobre os daquela. O tempo 
se encarregou de provar a inteira procedência e a grande sabedoria 
envolvida -naquela decisão. 

De 1949 até-os dias que correm, uma série de outros princípos, 
métodos e critérios foi também admitida como válida para emprego 
em caráter genérico, ou seja, para todos os países das Américas. Com  
efeito, os anais dos Congressos Panamericanos promovidos pela Unión 
Panamericana de Asociaciones de Valuación - U - P .A. V - estão reple-
tos de resoluções, recomendações e trabalhos que se enquadram 
perfeitamente dentro daqueles que podem e devem ter o seu empr& 
go generalizado. 

2.6 - Falta, no entanto, estabelecer como divulgar tão impor-
tante matéria, onde -ministrar os seus ensinamentos básicos e de que 
forma. 

Não resta a menor dúvida de que as avaliações em geral e, mais 
particularmente, as avaliações de imóveis, devem pertencer ao campo 
da engenharia. No Brasil, por exemplo, a elaboração de laudos de 

avaliaçãp e a perícia judicial é da alçada exclusiva dos profissionais 
engenheiros, arquitetos e engenheiros agrónomos, consoante ejtabe!e-

ce a Lei Federal n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 

"As atividades e atribuições do engenhek-o, do arquiteto  e do 
engenheiro agrôno'mo consistem: 

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistórias, perícias, pare-
ceres e divulgação técnica." 

Em vários outros países, tem-se encontrado advogados, econo-

mistas, agrimensores e até leigos exercendo as funções de avaliado-

res. Porém, já que se deseja partir 'para algo revolucionário, em 

âmbito panamericano, melhor seria mesmo que a matéria fosse ro-
tulada definitivamente como "En9enharia de Avaliações", e passasse 
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a integrar os currículos das escolaá superiores de engenharia, arqui-
tetura e agronomia. Mesmo nos países que não possuem legislação 
smilar à brasileira, nota-se um sentimento profissional dominante e 
uma tendência bastante aprofundada, no sentido de que o setor das 
avaliações, notadamente o de avaliações' de imóveis, sela  definitiva-
mente entregue às mãos dos profissionais engenheiros, arquitetos e 
agrônomos. Acredita-se que, nesses países, o tempo se encarregará 
de delegar a eles, definitiva e exclusivamente, a difícil incumbência 
das avaliações. 

2.7 - Assimilada a idéia fundamental de que o ensino da 
'Engenharia de Avaliações" deve integrar o currículo das escolãs su-
periores de engenharia, arquitetura e agronomia, deve-se recomendar 
outrossim, que esta cadeira faça •parte •da programação dos últimos 
anos daqueles cursos, quando os alunos iá  têm adquirido os conhe-
cimentos necessários para apreender os ensinamentos que lhes serão 

transmitidos. O currículo básico é oferecido no capítulo seguinte. 

2.8 - Claro está que não se pretende conferir às esco!as.supe-

riores a responsabilidade de formar engenheiros avaliadores é peri-
tos, pois sabido é que um bom profissional, nesse difícil campo 

especializado, só aparece depois de haver adquirido a necessária 
experiência técnica, a vivência dos problemas cotidianos e a sensi-

bilidade que caracterizam os colegas do setor. É preciso que o profis-
sional seja antes um bom engenheiro e/ou arquitetu para. posterior-

mente, se tornar um bom avaliador e/ou bom peri te, dotado de 
grande poder de análise, de um apurado bom senso e de todos 
os outros atributos necessários. 

Assim, definitivamente, não se irá formar avaliadores e peritos 

na universidade. Mas, pelo menos, oferecer-se-á aos estudantes pres-

tes a colar grau os conhecimentos básicos para que, futuramente, 
se interessados na especialidade, possam concluir a sua formação pro-

fissional, aprender com maior profundidade e credenciar-se em cur-
sos de "pós-graduação", ministrados po rentidades especializadas, 

fora da universidade. 

3. CURRÍCULO BÁSICO 

3.1 -. Levando-se em conta a enorme bagagem didática adqui-

rida pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia 

- IBAPE em suas realizações, bem como o intercâmbio técnico de 

que têm participado os seus membros associados, tanto no Brasil 

como no Exterior, propõe-se à adoção do seguinte. 
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CURRICULO BÁSICO 

1. Conceitos Gerais 

Avaliação. Valor. Escola Plurivalente. Escola Univatente, Valor 

Imobiliário. Valor Real de Mercado. 

Fatores Obietivos. Fatores Subjetivos. 

Métodos de Avaliação: Classificações. 

Métodos 'Diretos. Métodos indiretos. 

Método Comparativo de Dados de Mercado. Método do Custo. 

Método da Renda o uda Capitalização. Método Residual. 

Ferramentas do Avaliador 

Represenações Gráficas: gráficos e ábacos. 

Estatística Aplicada às Avaliações: universo ou população; infor-

mação; séries estatísticas; séries de frequência; frequência de um 

valor; amplitude da distribuição; intervalo de classe; frequência de 
uma classe; histograma; ponto médi oda classe; polígono de fre-
quência. 

Elementos Característicos: medidas d eposição ou tendência cen-

tral, da dispersão, de assimetria e de curtose. 

Média aritmética simples. Mediana. Moda. Variância. Desvio pa-

drão. Probabilidade. Distribuição de probabilidades contínuas. Distri-
buição normal. Função Nbrmal reduzda ou padronizada. Intervalos 

Usuais. Distribuição por amostragem. Números Índices. Regressão e 

correlação. Interpolação e extrapolação. Ajuste. Teoria dos erros e 
dos mínimos quadrados. 

Matemática Financeira Aplicada às Avaliações: fórmulas básicas 
de acumu!ação simples (juros, capital inicial, tempo e capital acumu-

lado); fórmulas de acumulação composta (soma dos termos de pro-
gressão geométrica, juros compostos, desconto composto, conversão 

de taxas de juros, anuidades antecipadas, anuidades postecipadas e 

amortizações). Pagamento Simples. Pagamento em série e uniforme. 
Série em gradiente. Vaor atual da série em gradiante (Valor presen-
te). Inflação e correção monetária. 

pesquisa e Hemogeneização de Valores 

Fontes de Informação. Elementos a Coletar. Redução a Preço 
a Vista. Fator de Fonte. Fator de Profundidade. Fator de Frente, Fator 
de Transposição. Fator de Atualização. Outros Fatores. 

Cálculo do Valor Básico Unitário. Média Aritmética. Média Arit-

mética Saneada, Moda Estatística. Emprego de Tabelas e Gráfico. 
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Pesquisa de Valores em Massa: preenchimento e cálculo das 

fichas de análise; levantamento de dados; pessoal e equipamento ne-

cessá rio. 

IV. Planta Genérica de Valores 

Características: uniformidade e dinâmica. 

Pesquisa de Valores em Massa. Homogeneização de Valores' Fa-

tores de. Ponderação. 

Análise dos Valores Homogeneizados: mercado imobliário; ca-

pitalização de inversão inicial; zonificação. Anáflse de Elementos com 

Benfeitorias. 

Cadastro ou Plantas de Equipamentos Urbanos. Plantas Auxilia-

res. Preparação das Plantas. Indicação dos Elementos Homogeneizados 

na Planta. Distribuição dos Valores Médios (eliminação dos valores 

discrepantes). 

Polos de Valorização Secundários. Correção. 

Elaboração da Planta Definitiva. 

V - 	Avaliações de Terrenos Urbanos 

Fatores que Influem na Fixação do Valor: profundidade, frente,. 
forma, frentes múltiplas e/ou esquina, zoneamento, topografia e ou-

tros- 

Critérios: regra "4-3-2-1 ", fórmula de Hoffman, regra "Um terço, 

Dois terços", fórmula de Harper e fórmula de Jerret. 

Avaliações de Lotes e Nesgas. 

Terrenos de Grandes Profundidades: linhas de equivalência e de 
máximo valor; profundidade de comparação; fundo equivalente; cur-

vas de profundidade; fórmulas gerais; máximo e eficiente aproveita-

mentd; comparabilidade dos lotes. 

Avaliações de Lotes Industriais. 

VI. Avaliação de Glebas Suscetíveis de Urbanização 

Generalidades. Coeficientes de Paridade. 

Método Comparativo: fatores de gleba; fatores de ponderação. 
Método Involutivo: apresentação simplificada; desdobramento do pro-

blema; equação fina!: fórmulas sm.p!ificadas (Oscar A. Olave, José 

Barbagelata, Mano A. Scarano e cálculo expedito). 
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Avaliações de Benfeitorias Urbanas 

Conhecimentos Básicos•  Tipos de Construções Urbanas 	- 

Classificação. 

Coleta de Dados. Vistoria. 

Conceito de Idade Aparente. Percentagem e Cóeficiente de De-
preciação. 

Métodos de Avaliação: orçarnentos sumários e:detalhados; mé 
todo do custo;, método da soma de pontos. 

Avaliações de Unidades Autônomas: apartamentos, escritórios, 
conjuntos;  salões e lojas comerciais. Métodos: comparativodedados: 
de mercado (vendas), do custo e da renda; ítens a ponderar; coef i- 
cientes de aluste. 	 - 

Avaliação de Benfeitorias Especiais. 

Mau e Super Aporveitamento de Terrenos 

Rendas Diferenci&s: de qualidade, de situação e de interisida- 
dede. 	 . 	 . 

Fatores que Influem no Limite de Qualidade de Aproveitamen-
to: de natureza física, legislativa e econmica. 

ôFórn,ula de Dante Guerrero 

Fórmula Opcionl Simplicada. 

Caso de Bom ou Super Aproveitamento. 

Depreciação de Imóveis 

Tipos de Depreciação: física e funcional 

Parâmetros Definidores. Normas Legais. 

Conceitos: vida útil, idade aparente e vaJo rresidual.... 

Métodos Arbitrários: "good as nw"; "direto d eestima"; "arbiL 
trary lump sum"; "como porcentagem da renda bruta", "suni of thà 
digi'ts". 

Método do Valor ecrescente (Declining or Diministhing Balance). 
Método da Linha Reta. Método da Parábola ou de Kuentzle. Método 
Misto ou de Ross. Critério de Heidecke. Método, do Fundo de Amor-
tização. Método do Montante Atual (Presebte Wortk bSp:reciatión Prin-
cipal). Método da Condição ou Depreciação Observadas. 

Vantagem da Coisa Feita e Valor em Marcha 

Definições e Conceitos........  
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Vantagem da Coisa Feita ou VãntagSn de Uso. Valor em Mar-
cha ou "Going Concern Value". Fator de Comercialização. 

Critérios de Cálculo 

Despesas Financeiras. Valor Presente. 

Lucro do Emprendedor. espesas de Comercialização. 

Xl. Determinaçào de Valor Locativo 

Generalidades e Legislação Específica. 

Restrições ao Critério de Atualização do Aluguel Vigente. 

Método Comparativo: pesquisa e homogeneização de valores; 
fatores de correção; cálculà do valor locativo unitário básico.. Método 
da Renda: renda bruta e renda líquida; despesas operacionais; taxas 
de renda; taxa composta. 

Casos Especiais. 

XII - Availaçào de Propriedades Rurais 

Fatores que Interferem nâ Uso e Valor. Classificação. Escala de 
Norton. 

Valor da Terra. Espécies de Valores. Estimativa por Tabelas Es- 
tatísticas de Valores de Terras. 	 . 

Avaliação pelo Método .oCmparativo ou Sintético. Homogenei-
zação. Valor da Terra Segundo. a Capacidade de Gerar Rendimento, 
o uso, a Situação e a Viabilidade de circulação. Avaliação pelo Mé-
todo da Renda ou Analítico: deterrïíinação final do valor da terra 
nua; avaliação de culturas permanentes e pastagens cultiVadas ava-
liação das benfeitorias não reprodutivas. 

XIII. Desapropriações 

Conceituação e Legislação. Pagamento Prévio e Jysto Valor. 

Metodologia: pesquisa e homogeneizãção de valores; avalia-
ção de terrenos urbanos; glebas; lotes industriais; avaliação das ben-
feitoriais; cdnsideiição de terceira parcela nã avaliação final dos imó-

veis. ..... 
Desapropriações Parciais: prejuízos de mutilação; depreciação 

do remanescente. 

Método do "Antes e Depois". 	 . 	,. 

Desapropriações de SubSolos. Desapropriações de Áreas Con-

tíguas. Desapropríçôes para Uso Temporário. 

Cálculo da Indenização Final. 
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Avaliação de Servidões 

Generalidades e Conceito. 

Classificação. Riscos, Restrições e Incômodos. 

Avaliação: Princípios e Fundamentos. 

Métodos Avaliatórios. Casos Particulares. 

Zonas "Non-Aedificandi". 

Fundo de Comércio 

Generalidades e Conceito. 

Legislaçãb Específica. Componentes e Avaliar. 

Despesas de Mudança. Instalações. Aluguéis não Desfrutados 
e Diferença de Aluguéis. Despesas de Pessoal. 

Fundo de Comércio. Lucros Cessantes. 

Composição da Indenização Final. 

Máquinas, Equipamentos, Instalações e Compiexos 
Industriais 

Conceitos Básicos. Definições. 

Trabalhos Preparatórios: fluxogramas; plantas gerais e detalha-
das; inventários. 

Levantamentos: vistoria; dados gerais; conservação; manutenção; 
estado operacional ou de funcionamento; documentação fotogáfica. 

Pesquisa de Valores e Coleta deInformações. 
Metodologia e Avaliação. Valor em Marcha. 

Avaliação de Jazidas Minerais 

Legislação Específica. 

Desapropriação e Avaliação. 

Técnica Avaliatória: fórmulas de Hoskold e de Findlay. 

XVIII - Avaliação de Centros Comerciais e Supermercados 

Classificação e Características de um Centro Comercial: de vizi-
nhança; comunitários e regionais. 

Organização de um Centro Comercial: planejamento mercadoló-
gico; Iocaíização; acessibilidade e condições de tráfego; facilidades 
de estacionamento;  competição; tráfego interno; aspectos urbanístico 
e arquitetônicos; possibilidade, de expansão; integração da comuni-' 
dade; serviços oferecidos. 	 , 
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Viabilidade Econômica-Financeira. Área •de Estacionamento. Po-

tencialidade Econômica. 

Curvas Isóquota se Isócronas. ÁreS de Comércio ou de Influên-

cia. Pesquisa Sócio-Econômica. 

Supermercados: áreas conMruídas brutas; áreas de venda; con-

trole de vendas; estacionamento. 

Normas para Avaliações de Imóveis 

Objetivo. Definições e Simbologia. 

Pesquisa e Homoeneizaço de Valores. 

Terretios Urbanos Loteados. Glebas Suscetíveis de Urbanização. 

Terrenos Industriais. Benfeitorias. 

Desapropriação Parciais. Servidões. Casos Particulares. 

Casos Especiais 

Avaliações Especiais: campos para esporte e lazer, cinemas, cons-

truções esportivas, edifícios públicos, escolas, hospitais, hotéis, igre-

jas, postos de serviço, etc.. 

Avaliações de edifícios tombados e monumentos. 

Perícias Judiciais 

Legislaçào Específica e Código de Processo Civil. 

Perícia: Conceito, Espcécies e Campo. 

Conduta Técnica do Périto nos Diversos Tipos de Ações. 

XXII. Aspectos Profissionais 

Legislação Relativa aos Engenheiro de Avaliações. 

Código de Ética. Honorários Profissionais. 

3.2 - Obviamente, o currículo sugerido é básico, principal-

mente no que concerne a conceitos e diretrizes gerais: deverá ser 
adaptado em cada país, segundo as características particularàs que 

se fizerem necessárias em cada um. 

4. CONCLUSÕES 

4.1 -.. No campo da Engenharia de Avaliações, os encontros in-

ternacionais têm revelado uma acentuada coincidência de pontos de 

vista comuns e um enorme interesse em aprimorar a técnica avalia-

tória. 
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4.2 - Deliberações anteriores, em Congressos Panamericanos 
da especialidade, demonstram que tem sido possível harmonizar 
opiniões diversificadas e estabelecer princípios genéricos, de apli-
cação em qualquer país. 

4.3 - É pensamento dominante, na grande maioria das na-
ções americanas, que as avaliações - e mais particularmente as 
avaliações de imóveis - devam pertencer ao campo da engenharia, 
surgindo a denominação "Engenharia de Avaliações" como a que 
melhor traduz o anseio de todos. Dentro da mesma linha de idéias, 
é aspiração comum que esta cadeira passe a integrar os currículos 
das escolas su.periores de engenharia, arquitetura e agronomia e a 
ser ministrada nos últimos anos desses cursos 

4.4 - O ensino da "Engenharia de Avaliações" pode alicer-
çar-se no currículo básico oferecido no presente trabalho, permitin-
do-se variações e/ou adaptações regionais, segundo as característi-
cas peculiares a cada 'país. 

S. RECOMENDAÇÕES 

5.1 - Todos os estados brasileiros deverãõ procurar incluir a 
cadeira "Engenharia de Avaliações" nos currículos de suas escolas 
superiores de engenharia, arquitetura e agronomia, preferivelmente 
nas programações dos últimos anos. 

5.2 - Recomenda-se que seja adotado o currículo básico cons-
tante do presente trabalho, com eventuais variações e/ou adapta- 
ções, segundo as necessidades de cada estado, ditads pelas circuns-
tâncias peculiares existentes em cada um. 

5.3 - Recomenda-se que seja iniciado, em âmbito nacional, 
um intercâmbio técnico visando à padronização e ao aprimoramento 
do ensino da "Engenharia de Avaliações". 

5.4 - Finalmente, sugere-se a formação de uma Comissão Es-
pecial para estudar detalhadamente a dinâmica da aplicação das pre- 
sentes •recomendaçôes Para tanto, esta Comissão atuaria em estrei-
ta colaboração com a Comissão de Ensino recentemente criada pela 
Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación - UPAV, a qual 
se encontra sediada no México, bem como com o Comitê de Ensino 
da Engenharia da União Panamericana de Associações de Engenharia 
- UPADI, 



"DA CRIAÇÃO DE UM ÓRGÃO NACIONAL AGLUTINADOR DAS 
ENTIDADES DE CLASSE ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA DE 

AVALIAÇÕES". 

Eng. Murillo Pessoa 

Há vinte e quatro anos atrás (10.03.53), um grupo de enge-
nheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos, sentindo a necessidade 
de maior intercâmbio entre si de conhecimentos técnicos, fundaram 
o órgão especializado da classe daqueles que militavam em vistorias, 
perícias e avaliações: o Instituto de Engenharia Legal. 

Com o decorrer dos anos e com o crescente interesse na espe-
cialização, o Instituto de Engenharia Legal fundou sessões congeneres 
em diversos Estados da Federação. 

Posteriormente, verificando na prática a impossibilidade de fun-
cionamento desse sistema, o IEL propugnou e ajudou à criar novas 
entidades ou associações de classe, estaduais ou municipais, sempre 
especializadas, fortalecendo o campo da Engenharia de Avaliações. 

'Nesta data, mais do que nunca, com a concientização da menta-
lidade técnica desenvolvida na especialização, vemos a real necessi-
dade de ser criado um órgão central que congregue efetivamente 
representantes de todos aqueles que militam no vasto campo da 
Engnharia Legal e ou da Engenharia de Avaliações em todo o Brasil, 
não só para que haja •maior e 'melhor intercâmbio de conhecimentos 
técnicos e culturais, como também no firme propósito de serem dis-
cutidos problemas de classe surgidos em qualquer parte do País e 
relacionados com vistorias, perícias e avaliações. 

Esses representantes seriam escolhidos pelas entidades ou asso-
ciações estaduais, e comporiam o órgão central proposto, do tipo 

FEBRA€ (Federação Brasileira de Associações de Engenheiros), IAB 
(Instituto dos Arquitetos do Brasil) ou OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), não só representando a classe dos engenheiros especiali-

zados em todo o Pais junto às autoridades constituídas, como também 
defendendo os legítimos interesses técnicos e culturais em âmbito 
nacional e internacional. 
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Os órgâos, associações e ou entidades de classe estaduais exis-
tentes ou a serem criados, seriam positiva e taxativamente indepen-

dentes e autônomos nas suas áreas geográficas específicas, conti-
nuando com os seus atuais nomes e siglas, mas seguindo preferen-

cialmente as normas e diretrizes emanadas pelo órgão central (que, 

afinal de contas seriam elaboradas com base nas indicações dos re-
presentantes estaduais). 

Esse órgão central não estaria defendendo esta ou aquela enti-

dade estadual, mas sim, defendendo efetivamente todos os enge-
nheiros especializados que realmente militam no campo da ENGE-

NHARIA LEGAL OU DE AVALIAÇÕES EM TODO  O BRASIL. Para tanto, 

precisa-se tão somente da real cooperação dos órgãos lá existentes; 

mais tarde, poderiam ser fundados outros .órgãos estaduais, onde no 
momento ainda inexistissem tais associações; esses seriam também in-

dependentes e autônomos, mas já se beneficiariam de toda a expe-
riência acumulada pelos seus congêneres •mais antigos, que tanto 

lutaram para chegar onde estão hole. 

Necessário se faz então formar uma frente única para a defesa 
dos interesses da classe, levar adiante os ideais dos abnegados, não 
só para divulgação dos obletivos, dos estudos técnicos e culturais, 
como a séria divulgação e promoção da ENGENHARIA LEGAL OU DE 

AVALIAÇÕES, e acima de tudo, não só em benefício da classe, mas 
do próprio desenvolvimento do Pais. 

Não existe órgão estadual que sela  melhor ou mais importante; 

há colegas lutando por um porvir mais brilhante para o nosso querido 
Brasil; cada um de nós pode dar um pouco mais de si para que sela 
este ano o da ENGENHARIA LEGAL ou de AVALIAÇÕES, o ano em 
que a técnica de vistorias, perícias e avaliações será difundida de 

modo racional e nacionalmente. 

Já no IX Congresso Panamericano de Avaliadores realizado em 
1973, na cidade do México, D.F., em que estiveram presentes os 
presidentes do INSTITUTO DE ENGENHARIA LEGAL, do INSTITUTO 

BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERECIAS DE ENGENHARIA, do INS-
TITUTO PERNAMBUCANO DE AVALIAÇÕES E PERECIAS DE ENGE-

NHARIA, do INSTITUTO PARANAENSE DE  ENGENHARIA LEGAL EDE 

AVALIAÇÕES, associações essas nascidas na ordem apresentada foi 

verificada a urgente necessidade de criação desse órgão central, sem 
regionalismos, sem vaidades e sem bairrismos. Nessa oportunidade, 
o órgão mais antigo, de caráter nacional, devidamente registrado na 
Propriedade Industrial do Ministério da Indústria e Comércio, - o 
Instituto de Engenharia Legal - propôs ceder a sua oficial representa-
ção nacional, em benefício da classe e de todos, com humildade, 
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cavalheirismo e satisfação ao mesmo tempo, para que de braços da-

dos com todas as associações congêneres estaduais, pudesse com um 

só pensamento, firme no futuro e com todos os colegas desta nação 
Firmar um só propósito: planejamento e execução global única. 

Formando-se esse órgão central, cada entidade estadual, cada 

colega, estará dando o que l-iá de melhor e o máximo que puder 

em benefício do conjunto; todas as entidades especializadas no mo-

mento deverão aderir; somos modestos e humildes militantes da pro-

fissão que mais e mais, queremos aprender; lutamos para que haja 
trabalho honesto e merecedor de confiança em qualquer campo que 

atuemos; fazemos esforços para que não haja inversão de valores 
e para qué a expressão profissional-liberal-autônomo-especializado se-

ja ouvida e respeitada por todos. E, para que isto seja realidade, 

é preciso união, compreensão, um pouco de respeito e calor humano, 

menos, é óbvio, ambição, despeito e veleidades. Não  somos total-

mente cientistas, mas, tambéhi não somos totalmente políticos (pre-

cisamos um pouco de cada); somos, e muito, engenheiros, que luta-

mos no dia a dia por nome honrado, por uma DIGNIDADE  PROFIS-

SIONAL HUMANA. Não podemos e não devemos ficar na obscurida-
de; os DIREITOS precisam ser defendidos, para que os DEVERES pos-

sam ser cumpridos. Estes direitos e deveres serão muito melhor de-

lineados, delimitados divulgados estudados e pesquisados, se houver 
algo básico, e esta base precisa ser elaborada com a criação do 

órgão central, com representantes de todo o Brasil; de um órgão 
tipo Federação, de uma União, de um Instituto, de uma Associação, 

ou de outro nome qualquer que sela escolhido, para melhor unir, 
reunir e congregar; onde todos os setores de todas as representações 

se façam ouvir, e onde todas as associações estelam  realmente con-

g regadas. 

Precisamos mostrar em âmbito internacional, diante dos bons 

amigos de outros países, que apresentamos uma frente interna coesa, 

forte, bem estruturada e realmente representativa do PAÍS. 

Lembremo-nos que a UNIÃO FAZ A FORÇA e para que haja 

união e desenvolvimento precisamos do triângulo (isto não pode 

faltar entre engenheiros): amor, ordem e progresso. Assim, seguindo 

o lema de nossa bandeira, estaremos representando, o melhor possí-

vel, o nosso BRASIL. 

Fica assim, oficial e nacionalmente proposta, a idéia da criaç5o 

de um órgão central, diretor e normativo das Associações de Classe 

Especializadas em Engenharia Legal e ou de Avaliações, sendo fun-

dadoras as atuais entidades de classe especializadas do país. 
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A GAMARADIOGRAFIA COMO AUXILIAR DE PERÍCIAS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

Jorge Luiz Gudoile Palmeiro 

1.. INTRODUÇÃO 

A gamaradiografia é uma técnica não destrutiva de exame, que 
pode se tornar um auxiliar de grande va!or em exames periciais de 
estruturas de concreto. A prova radiográfica é irrefutável na maior 
parte dos casos. A radiografia tirada nos locais das peças de concreto 
onde interessa examinar, é um documento perene que dá seguras 
indicações sobre o que existe no interior do concreto através da ima. 

gem radiográfica. 

A imagem radiográfica é a marca deixada no filme pélos raios 

gama, após atravessarem meios de natureza diferente, tais como, 
ferros, ar existente em cavidades de diferentes dimensões e o próprio 

concreto. 

A verificação das boas ou más condições internas de uma peça 
é realizada mediante simples observação de chapa radiográfica. Ela 

re?eIa defeitos existentes sem a necessidade de serem feitos furos 

ou aberturas que danificam a peça de concreto, o que é prática cor-
rente ainda atualmente. Em muitos casos em que o concreto já se en-
contra fissurado, é desaconselhável tal tipo de exame. Pode vir a 
ser alegado que as fissuras teriam sido provocadas pelas pancadas 
que quebraram o concreto para deixar a mostra os ferros que querem 
ser observados e não pelos motivos reais que está se procurando 
determinar. 

O exame radiográfico permite detetar defeitos ou se for o caso 
a integridade do concreto, mesmo que a peça esteja recoberta com 
revestimentos. É o caso de reboco, azulejos pavimentos, impermeabi-
lização etc. Esta possibilidade vem configurar a vantagem de se ter 
acesso a informações sobre o que existe no interior do concreto, de 
forma econômica sem destruir o material de as vezes apreciável valor 
que o reveste. 
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2. CAMPO DE APLICAÇÃO DAS INSPEÇÕES RADIOGRÁFICAS 

2.1 - Exame do concreto propriamente dito. 

2. 1 . 1 - Exame de fissuras e cavidades. 

Em :muitas ocasiões uma peça de concreto pode apresentar fis-
suras. Surgem as vezes as seguintes intérrogações: Trata-se de fissu-

ração superficial ou profunda? A integridade do concreto está afeta-

da ou não? Qua! a causa do fendilhamento? 

As respostas a essas questões podem aparecer nitidamente por 

meio de um exame radiográfico. 

As fissuras surgem no campo de exame como linhas escuras 

mais ou menos acentuadas. Se manifestam (assim como as cavidades 
nteriores) com formas que dependem da projeção do volume que 

contem ar, sobre o plano da chapa radiográfico (Fig. 1). 

A imagem obtido pode evidenciar uma fratura nítida ou como 

é bastante comum, apresentar uma ou várias linhas principais acom-

panhadas por uma rede irregular secundária de fissuras adjacentes. 
Essa rede é indicativa de fendilharnento mais amplo (Fig. 2). 

As cavidades variam em forma, dimensões e quantidade. Podem 

aparecer isoladas ou interligadas e distribuídas na massa do concreto. 

Quando se apresentam em pequenas dimensões e amplamente 

disseminadas, denotam um concreto poroso e de inferior qualidade 

(Fig. 3). As lacunas maiores denotam deficiente adensamento. A 

segregação do agregado graúdo pode ser visível nos níveis inferiores 
de peças concretadas, quando for o caso. 

Pode ser dito que geralmente as fissuras denunciam uma peça 
em colapso, enquanto que as cavidades dão indicação de situação 

ainda estável de uma peça resistente, mas com defeitos de execução. 

As vezes o concreto pode apresentar originairnente ou lacunas 

de dimensões apreciáveis ou grande número delas de menor tama-
nho, enfraquecendo a peça. A diminuição da secção resistente em 
conseqüência dos vazios existentes internamente, e que só podem ser 
constatados radiograficamente, pode ocasionar ruptura, aparecendo 
então o fissuramento como conseqüência disso. 

As fissuras aparentes externamente em certos casos não são 

observadas radiograficamente. isso vem indicar que elas são super-
ficiais não afetando a integridade do concreto. Pode acontecer tam-
bém que os planos de fratura se desenvolvam obliquamente com 

reação ao p!ano da chapa radiõgráfica, sendo nesse caso dificilmente 
perceptíveis. 

52ó 



Figura 	2 



7 

Figura 3 

Em outras situações, fissuras aparentes externamente podem ser 

conseqüência de deficiência da armadura ou da má posição dos ferros. 

2.1.2 - Juntas de concretagem. 

Quando uma junta de concretagem está perfeita, não há indica-
ção radiográfica da sua existência. Caso contrário aparece a evidência 

da transição entre dois concretos com características diferentes. 

2.2 - Exame da ferragem. 

Uma inspeção em estrutura de concreto armado pode muitas 
vezes dar origem à necessidade de informações sobre a situação da 
ferragem, tais como: 

- Seção de ferros. 

- Posição e forma dos ferros e defeitos. 

- Existência de corrosão. 

- Falta de aderência ferro ccncreto. 

2.2.1 - Determinação da seção de ferros. 

Procura-se colocar o filme em baixo da lage quando é examina-
da a armadura positiva. Na parte superior, quando a negativa é a 

que interessa conhecer. O exame é feito dessa maneira, para poder 
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ser obtida na radiografia, a imagem dos ferros com a maior nitidez, 

que se consegue quando o ferro está bastante próximo do filme. 

Em determinados exames periciais constata-se a existência de 

fissuras em vigas. Elas podem aparentar às vezes terem sido causadas 

por esforços cortantes. Nesses casos é indispensável conhecer a fer-

ragem calculada para resistir aos esforços solicitantes e compará-la 

com aquela que foi efetivamente empregada em obra. Uma radio-

grafia tirada em posição apropriada, caracterizará perfeitamente a 

seção de estribos e se for o caso a dos ferros dobrados. 

Essa chapa radiográfica com essas informações constitui real-

mente um documento seguro de prova, que traz fielmente dados 

corretos sobre a armadura resistente. 

Nessas condições será fácil saber: 

- se as determinações do cálculo foram cumpridas, tendo sido 

empregada corretamente a armadura preconizada. 

- se o ferro realmente existente na viga, está em condições 

de suportar os esforços atuantes (o que pode ser constatado 

por um cálculo de verificação). 

- e há corrosão na ferragem ou se há falta de aderência ferro-

concreto (problemas que serão mais adiante abordados). 

Fissuras observáveis visualmente em lajes, podem ser prove-

nientes de deficiência de armadura. Um exame radiográfico mostra 
com grande nitidez, a malha com o espaço entre ferros consecutivos 

e as bitolas correspondentes (Fig. 4). 

O diâmetro dos ferros em qualquer caso é obtido em função da 

sua projeção sobre o plano do filme. 

2.2.2 - Posição e forma dos ferros e defeitos. 

Uma radiografia fornece imagens da projeção dos objetos sobre 

plano da chapa radiográfica. A forma e posição, em projeção sobre 

esse pano  estão "ipro facto" determinados diretamente. 

A posição dos ferros na direcão perpendicular ao plano do 

filme é um dado técnico muitas vezes de relevante importância. É 

caso por exemplo, da posição dos ferros negativos em laje ou viga 

em balanço. Eles devem estar na superfície superior do concreto. 

Quando isso não acontece as tensões no concreto e nos ferros aumen-

tam perigosamente com o afastamento da posição correta. É bastante 

conhecido o fenômeno de desabamento de marquises, quando du-

rante a construção os ferros são deslocados da posição certa. 
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Fig. 4 

É possível realizar com ótima precisão a determinação radiográ 

fica - não destrutiva portanto - da posição de ferros no interior do 
concreto. 

Essa determinação é baseada nas condições geométricas da ex-
posição, levando em conta a3 po:õas relativas fonte radioativa-ferro-

filme. É sempre necessária dupla exposição do mesmo filme para a 

obtenção da distância em que aparece deslocada a imagem do mesmo 

ferro, dado esse que permite o cálculo da dstância ferro-filme. 

A determinação da forma, profundidade e dimensões de outros 
defeitos, tais como, lacunas no interior do concreto, é feita de modo 
análogo. 

2.2,3 - Verificação da existência de corrosão e/ou falta de 
aderência. 

Quando é necessário pesquisar a causa de ruptura do concreto, 

que se manifesta por fissuras externas denunciadoras, um exame ra-

diográfico da ferragem pode - entre outras observações - conduzir 
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a indicações sobre o estado dos ferros. É possível assim saber se 

existem ou não, indícios de corrosão iá instalados. 

A corrosão em ferros pode ter como efeito: 

- prejudicar a aderência ferro-concreto 

- diminuir a seção resstente da armadura 

provocar fissuras superficiais, somente entre ferro e a super-

fície do concreto. Quando há pequeno recobrimento a ex-

pansão localizada que acontece quando há formação de com-

postos de ferro em decorrência de ação química, pode dar 

origem e pressões de dentro para fora, rompendo a pequena 

camada superficial de ccncreto. 

Em qualquer dos três casos ctados, um exame radiográfico pode 

ser e!ucidativo, trazendo úteis informações: 

- Quando a aderência ferro concreto está afetada, há o epare-

)c;mento de uma faixa estreita de densidade ática superior 

no contorno da imagem do ferro. A evidência radiográfica 

é tanto mais vsívei quanto mais importante for o defeito. 

Quanto maior for a superfície de ferro sem contato direto com 

o concreto, tanlo mais nítida será a percepção da diminuição 

da aderência. 

Figura 5 
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- A figura 5 mostra trechos de má aderência entre a barra de 
ferro e o concreto circundante. A radiografia mostra também 

o vazio deixado por um deslocamento do mesmo ferro. 

- Se a corrosão está adiantada, afetando a seção resistente, o 

fenômeno é constatável radiograficamente em condições nor-

mais. A imagem do ferro apresenta variações de densidade 

características, que não tem continuidade na imagem adja. 
cente do concreto. 

- Se as fissuras são supe:ficias afetando apenas o recobrimen-

to, elas não são visíveis nas radiografias. 

- Há casos em que a falta de aderência não é proveniente de 
corrosão. Ferros sujos de poeira, argiia ou óleo podem dar 

origem a impedimento de perfeito contato com o concreto 

ficando a aderência prejudcada como é sabido. Evidente-
mente sela  qual for a causa, a imagem radiográfica caracte-
terística, é a mesma antes descrita. 

3. EXAMES RADIOGRÁFICOS PARA DETERMINAÇÕES DE 
ESPESSURA 

Em certos exames de peças de uma estrutura de concreto, pode 

haver incertezas quano a espessura com que foram realmente cons-

truídas essas peças. Mutas vezes também não existem mais plantas 

de cálculo ou se existem é necessário saber se as suas determinações 

foram cumpridas fielmente. Quando não existe acesso para medidas 

diretas, a medida feita radiograficamente, fornece um meio fácil e 

preciso de obtenção da espessura procurada. 

Ë o caso de ce:tas lajes em que depois de prontas se torna bas-

tante difícil medir a espessura. O mesmo acontece com determinadas 

lajes ou vigas de ponte que formam uma caixa com precário acesso ao 

exterior. 

O processo de determinação de espessura consiste em colocar 

um indicador 1 de ferro ou chumbo (com boas características de blin-

dagem à radiação gama) na superfície da peça (!aje ou viga). Figura 6. 

A direção F 1 deve ser perpendicular à superfície do concreto. 

F é a posição da fonte radioativa na primeira exposição que deixa no 

filme a imagem i. 

Mantendo-se o filme no mesmo lugar, desloca-se a fonte para a 

nova posição F2  que dará ugar à outra imagem i2  no mesmo filme. 
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A seguinte relação dá a espessura e precurada: 

Figura 6 

4. EXAMES DIVERSOS 

ad 
e = ----- 

A 

Resumindo à possível dizer que a observação direta das ima-

gens obtidas em filmes radiográficos, torna viável: 

- Usar chapas radiográficas corno elementos seguros de prova 
de defesa ou acusação em questões em juízo. 

- A reconstituição de plantas de armadura de obras antigas. 

-- A inspeção de uma estrutura para conhecer com segurança 

aquilo que foi realmente construído, verificando-se a concor-
dância com o que foi estipulado em cálculos e plantas de 

armadura. 

- A verificação das condições de partes remanescentes de cons-

truções que tenham sofrido destruições parciais após aciden-

tes, caucados por cfitos de inundações, incêndios, abalos de 

fundações, etc.. 

- Saber a carga que urna estrutura pode suportar com segu-

rança quando não existem plantas de cáculo, 

- Determinar mediante prévia radiografia, onde deve ser ex-

traído corpo de prova, para que não sejam cortados os ferros 

existentes. 

- A verificação por controle periódico, da evolução de um pro-

cesso agressivo que se tenha instalado em obras de concreto. 

- Decidir com conhecimento de causa sobre a importante ques-
tão econômica: destruir ou reparar uma obra afetada por um 

acidente. 
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- Efetuar reparações precisas em caso de anomalias onde ante-

riormente sem o emprego da gama radiografia, só seria pos-
sível fazer apre:iações incertas e usar métodos destrutivos pa-

ra obter informações. 

5. PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO GAMA 

A proteção contra a radiação gama, que era um fator limitante 

para o uso de radiografias em obras de concreto, não é mais empe-

cilho para esse tipo de trabalho. 

Os irradiadores que para operar com concreto, devem ter ativi-

dade da ordem da dezena ou centena de Curies, não apresentam mais 

problemas para proteção de pessoal. O uso de colimadores de chum-

bo ou urânio desativado, permite que a tomada de radiografias no 

canteiro de obras se realize sem interrupções do trabalho normal - 

Apenas em certos casos mais desfavoráveis, uma área de alguns me-

tros de raio em torno do ponto radiografado, deve ser interditado à 
permanência de trabahadores. Figura 7. 

Figura 7 

Outro a3pecto importante a enfatizar é o de que a radiação 

gama emitida pelo Cobalto 60 não deixa radioatividade residual no 
concreto ou outro material irradiado. 

É oportuno lembrar que existe na Agência Internacional de Ener- 

534 



gia Atômica em Viena, um grande programa de conservação dos ali-
mentos. Esse programa inclue grande número de países entre os 

quais o Brasil. A conservação é conseguida usando-se irradiação com 

raos gama. Astronautas têm á consumido alimentos mantidos em 

perfeitas condições durante bastante tempo, devido à ação da radia-

ção gama. 

6. CONCLUSÕES 

Em pendas onde a obtenção de informações seguras, clara-

mente compreensíveis é elemento fundamental, a radiografia de pe-

ças de concreto desponta como elemento de convicção de grande 

valor. 

Explicar com palavras, com gráficos ou tabelas um determinado 

problema ou situação .em rido o usual, quando se procura transmitir 

claramente a posição de uma questão técnica, referente a uma situa-

ção momentânea ou à evolução de um certo fenômeno ao longo do 

tempo. 

Certamente comunicar dados sobre a mesma situação com ele-

mentos objetivos, caracterizados  de forma nítida por meio de ima-

gens. que são claramente compreensíveis, é um meio bastante po-

deroso de transmitir idéias e argumentos de forma clara e ampla-

mente conclusiva. 

Ë o que faz uma radiografia ao apresentar imagens valiosas 

para uma mais perfeita compreensão do que está sendo estudado. 

É reativamente comum que dados técnicos de valor para a elu-

cidação de certas questões, sejam deformadas pelos oponentes e 

descaracterizados por considerações à margem do verdadeiro pro-
blema. Tenta-se assim mascarar a "verdade técnica", desviando-se a 

atenção daquilo que é relevante e tornando-se assim difícil ao ulga-

dor decidir acertadamente. 

A prova radiográfica vem assim preencher uma lacuna. Trata-se 

como iá foi duo anteriormente de um elemento seguro de prova, 

que pode mostrar visualmente condições normais do concreto ou ain-

da, que pode dar clara indicação da existência de alguma anomalia, 

se for esse o caso. 

A gamaradiografia do concreto armado e pretendido é um méic.-

do recente, que está em plena evolução, aperfeiçoamento e em fase 

de rápida expansão no que se refere ao seu campo e na freqüência 

de utilização nos países adiantados. 
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No Brasil o LABORATÓRIO DE GAMARADIOGRAFIA da Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul é no momento o único especia-

lizado em efetuar trabalhos gamaradiográficos de estruturas de con-
creto armado e pretendido. Dispõe de irradiadores com fontes gama 

de diferentes atividades, inclusive um irradiador de alta atividade 

(Fig. 8). Este vem montado sobre reboque tracionável por automóvel, 

podendo assim se deslocar por ruas e rodovias para atingir facil-

mente os locais de inspeção. Dispõe de guindaste leve, estruturas de 

posicionamento para radiografias de grandes estruturas e todo o eclui-
pamento auxiliar para trabalhos de alto rendimento. 

No grande campo da construção civil do Brasil, o método radio-

gráfico, baseado na moderna tecnologia das radiações está surgindo 

como poderoso processo auxiliar do trabalho do perito engenheiro. 

As radiografias servirão certamente como um útil suporte para 

a obtenção de informações de grande fidelidade e cientificamente am-

paradas, podendo servir como elemento incontestável de prova em 
exames periciais de estruturas de concreto. 

Figura 8 
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