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IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE
O presente Laudo de Avaliação de imóvel foi elaborado por solicitação da parte

requerente (fl. 206 dos autos) e acolhida pelo Exmo. Sr. (Dr.) Juiz de Direito da 22ª
Vara Cível Central da Capital – SP, como expresso na fl. 211 dos autos.
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FINALIDADE DO LAUDO
A finalidade do laudo é subsidiar a alienação do imóvel rural denominado “Sítio

Boa Esperança” localizado no município de Boituva-SP, com matrícula n° 46.005 do
Cartório de Registro de Imóveis de Porto Feliz-SP.
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OBJETIVO DA AVALIAÇÃO
O objetivo do Laudo de Avaliação é a determinação do valor de venda do

seguinte imóvel: Imóvel rural denominado “Sítio Boa Esperança” localizado no
município de Boituva – SP, com matrícula n° 46.005 do Cartório de Registro de
Imóveis de Porto Feliz-SP, com área total de 238.431,38 m², ou simplesmente, 23,8
hectares.
Como definido pela ABNT NBR 14.653-1, entende-se por valor de mercado de
um bem o seguinte: quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e
conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado
vigente.
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NORMATIVAS OBSERVADAS
As normativas observadas para a realização deste laudo de avaliação estão

preconizadas na norma brasileira, elaborada pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, NBR 14653 - AVALIAÇÃO DE BENS, a qual foi utilizada as
seguintes partes:
- Avaliação de bens – Parte 1: Procedimentos gerais.
- Avaliação de bens – Parte 3: Imóveis rurais.
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Exatamente por seu caráter de unanimidade e de oficialização pelos Tribunais,
essa Norma tem sido usada sem restrições em todo o BRASIL.
Como a própria Norma citada recomenda, para a avaliação de imóveis rurais
consultar o Estatuto da Terra (Lei Federal n°4.504 de 1994) e o Manual Brasileiro para
Levantamento da Capacidade de Uso da Terra em sua 3° Edição, encontrado na
página eletrônica do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Ademais, também foi utilizada como orientação a Norma Básica para Perícias
de Engenharia do IBAPE/SP – 2015, a qual fixa diretrizes e requisitos mínimos a
serem observados na elaboração de perícias de engenharia.
Adotaremos, portanto, na presente avaliação basicamente as recomendações
contidas nas normas ABNT NBR 14.653-3:2004 e IBAPE/SP – 2015.
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DESCRIÇÃO DA REGIÃO
Boituva é um município do estado de São Paulo. Situa-se na Região

Metropolitana de Sorocaba, na Mesorregião de Itapetininga e na Microrregião de Tatuí
(Figura 1). De acordo com o IBGE, a população estimada para 2016 foi de 56.830
habitantes e possui uma área de 249,0 km².
Figura 1. Localização do município de Boituva.

Fonte: wikipedia.org.

O Produto Interno Bruto (PIB) de Boituva foi de 2,5 bilhões em 2014,
destacando-se na área de prestação de serviços. Em 2014, tinha um PIB per capita de
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R$ 47.401.80. Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era
de 58 de 645.
O uso e ocupação da área agrícola do município se caracteriza basicamente
pela exploração de cana-de-açúcar, e em menor expressão, áreas de pastagem para
bovinos. Segundo dados do IBGE (2015), a área ocupada por cana-de-açúcar foi de
aproximadamente 7.000 hectares. No município existem duas usinas de açúcar e
álcool, que absorvem praticamente toda a produção da matéria-prima da região.
Boituva atrai muitos visitantes por ser referência nacional e internacional de
paraquedismo. Na cidade está localizado o Centro Nacional de Paraquedismo. Todos
os anos, acontece o evento “Boogie do Carnaval” onde ocorre um dos maiores
encontros de paraquedismo do Brasil e do mundo. A cidade possui uma infraestrutura
muito boa em hospedagem e gastronomia. Por conta dessa vocação turística, em
2015, tinha 74.5% do seu orçamento proveniente de fontes externas.

5.1

Diagnóstico de Mercado
Na vistoria e pesquisa realizada, percebe-se que o mercado imobiliário da

região se apresenta em recuperação, média liquidez, com tendência de melhora para
os próximos anos, pois foram encontradas algumas ofertas de vendas de terrenos
rurais. Pela sua localização, aproximadamente 100 km de São Paulo-SP, próximo à
cidade de Sorocaba e às margens de umas das principais rodovias do país, Rodovia
Castelo Branco, Boituva vem recebendo novos habitantes e investimentos pela busca
de tranquilidade e estrutura que a cidade oferece.
A região onde se encontra o imóvel avaliando está próxima ao centro urbano
de Boituva-SP, entre os municípios de Boituva e Iperó, área onde nos últimos anos
viveu um processo de ocupação e expansão imobiliária. Assim, a comercialização de
áreas nesta região sofre grande influência de potencialidades imobiliárias, não
somente quanto aos aspectos agronômicos.
Segundo o Plano Diretor e o Zoneamento do Município de Boituva (Lei
Complementar n°2.169/2011), o imóvel encontra-se em área classificada como Zona
de Produção Agrícola Sustentável – Zona 5, composta por áreas que apresentam usos
predominantemente rurais. Esta zona contém as seguintes características:
I.

Grande diversidade de produção agrícola e de agroecossistemas;

II.

Diversidade de solos e estrutura fundiária;
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III.

Presença de pequenas e médias propriedades rurais baseadas na
agricultura

familiar,

com

tradições

culturais

e

estrutura

produtiva

diversificada;
IV.

Áreas de nascentes de bacias hidrográficas;

V.

Concentração de Chácaras de Recreio já consolidadas;

VI.

Presença de áreas com potencial turístico.
Ainda segundo o Plano Diretor, devem ser observadas as seguintes diretrizes

para a Zona 5:
I.

Promover a recuperação social e ambiental;

II.

Restringir a ocupação da região como eixo de expansão;

III.

Promover a gestão integrada das fronteiras municipais;

IV.

Garantir o provimento de infraestrutura adequada e de equipamentos
públicos compatíveis aos parcelamentos para fins urbanos a serem
empreendidos;

V.

Promover

as

medidas

necessárias

para

assegurar

as

condições

urbanísticas e ambientais adequadas, visando equacionar os conflitos de
uso e ocupação do solo;
VI.

Respeitar os usos consolidados;

VII.

Regulamentar e disciplinar novos empreendimentos que impliquem na
alteração do uso do solo rural, estabelecendo critérios e contrapartida por
meio da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo;

VIII.

Impedir a ocorrência de parcelamentos clandestinos e irregulares;

IX.

Promover o potencial econômico e paisagístico a partir dos atributos da
região;

X.

Promover programas de geração de trabalho e renda e o acesso da
população a estas oportunidades, por meio do estímulo às atividades
compatíveis com as características e potencialidades da região;

XI.

Compatibilizar o sistema viário com a malha existente e com as diretrizes
viárias estabelecidas nesta Lei;

XII.

Adequar a rede de mobilidade ao deslocamento seguro e orientado;

XIII.

Promover a integração dos órgãos municipais, estaduais e federais no
monitoramento das atividades rurais no sentido de garantir a integridade
ambiental da zona;

XIV.

Programar políticas integradas na gestão sustentável dos recursos hídricos,
promovendo a preservação das bacias hidrográficas;

XV.

Compatibilizar o uso turístico, a preservação ambiental e o uso agrícola;
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XVI.

Compatibilizar o uso do solo agrícola e o meio ambiente;

XVII.

Consolidar a agricultura familiar;

XVIII. Promover o associativismo e o cooperativismo;
XIX.

Promover trabalhos de educação ambiental na comunidade.

Dito isto, buscou-se compatibilizar a vocação da área do imóvel avaliando com
aspectos relevantes de mercado para esta região.
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ROTEIRO DE ACESSO
O imóvel vistoriado está localizado no bairro do Pinhal, no Município de

Boituva-SP. O acesso ao imóvel se faz pelo acesso José Sartorelii, mais conhecida
como estrada Iperó-Boituva, saindo da estrada no último acesso a esquerda antes da
divisa com Iperó, no sentido Boituva-Iperó. A Figura 2 apresenta o roteiro de acesso
do imóvel avaliando.
Figura 2. Localização do imóvel avaliando.
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VISTORIA E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO
A situação a seguir descrita representava a realidade na data da vistoria - 30

de Março de 2017. O Sr. Ademir José Brovino conduziu o perito até o imóvel
avaliando, onde acompanhou a vistoria realizada.
O “Sítio Boa Esperança”, imóvel avaliando, possui área total de 23,8 hectares,
constantes no CCIR total de 1,3222 Módulos Fiscais, sendo assim, classificado como
pequeno imóvel rural.
O acesso ao imóvel é feito por estrada vicinal de terra por cerca de 2 km em
condições razoáveis de trânsito, e permite o trânsito local durante todo o ano,
classificando o imóvel como de SITUAÇÃO BOA, na Escala de Valores de Terras em
Função das Características das Vias de Acesso à Propriedade Rural. Saindo desta
estrada vicinal, o acesso se dá por estrada asfaltada até o centro da cidade de
Boituva-SP, por cerca de 5 km. Mais informações quanto à classificação da situação
serão apresentados no item sobre a metodologia adotada.
Atualmente, a cobertura do solo é em sua maioria de pastagem, com
aproximadamente 17 hectares, e a exploração da área se da por arrendamentos
pontuais (prazo curto) para pastejo de gado bovino, como informado pelo proprietário.
Presença de cerca somente nos limites do imóvel. O restante da área é ocupado com
vegetação nativa, com total de aproximadamente 6,8 hectares. Estes dados de áreas
foram obtidos por estimativa a partir de imagens de satélite. Para o desenvolvimento
deste trabalho foi disponibilizado o mapa de levantamento topográfico apresentado no
ANEXO 1, mapa este que, apesar de delimitar os usos de solo do imóvel, não
quantifica explicitamente os valores de área de cada uso.
Não foram considerados no imóvel avaliando quaisquer restrições no que tange
a passivos ambientais ou áreas de proteção permanente (APP) e não foram fornecidos
elementos para verificação quanto à contaminação ou não do solo. Entretanto,
salienta-se que parte das divisas do imóvel se faz por curso d’água. Foi possível
observar durante visita que existe vegetação preservada próxima a este curso d’água
e que, baseado em imagens de satélite, provavelmente atenda às exigências legais de
preservação.
A topografia do imóvel pode ser classificada como declive acentuado/ondulado,
com desnível no sentido do curso d’água. Segundo Mapa Pedológico do Estado de
São Paulo, realizado pelo IAC/Campinas (1999), o imóvel está situado em área de
solos classificados como ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO. Este grupo de solo é
descrito da seguinte forma:
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Identificação no campo: geralmente ocorre em relevo ondulado ou forte
ondulado, apresenta cor amarelada ou vermelho-amarelada no horizonte B, o
qual em geral apresenta maior teor de argila do que o horizonte A..
Normalmente apresenta cerosidade, especialmente se a textura for argilosa ou
muito argilosa.


por alumínio (m%) <50% e retenção de cátions (RC) > 1,5 cmol(+)/kg argila),
haverá condições favoráveis para o enraizamento ao longo do perfil. Outro
aspecto favorável ao enraizamento ocorre por ser normalmente profundo.


Limitações: os aspectos da paisagem e do próprio solo contribuem para que o
processo erosivo se constitua no fator dos mais limitantes, pois o relevo é
movimentado e o solo apresenta gradiente textural (média do teor de argila do
horizonte B dividido pela média do teor de argila do horizonte A) em geral alto,
especialmente se ocorrer o caráter abrupto, ou seja, se o teor de argila do
horizonte B for muito maior do que no horizonte A na região de contato entre
estes horizontes. Se for álico (saturação por bases (V%) <50%; retenção por

distrófico (saturação por bases (V%) <50%; retenção por alumínio (m%) <50%
e retenção de cátions (RC) > 1,5 cmol(+)/kg argila), haverá baixo potencial
nutricional no horizonte B. Baixo teor de água disponível às plantas se a textura
do horizonte A for arenosa. Solo sujeito à compactação se o horizonte A for
especialmente de textura média ou mais argilosa.

Conforme classificação por Capacidade de Uso da Terra, III aproximação,
publicada no Manual para Levantamento Utilitário do Meio Físico e classificação de
Terras no Sistema de Capacidade de Uso, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
e Coordenadoria de conservação do Solo e da Água, da Secretaria de Recursos
Naturais, da Secretaria Nacional da produção Agropecuária, do Ministério da
Agricultura, estas terras enquadram-se como CLASSE II de Capacidade de Uso. Esta
classe é definida da seguinte forma:


TERRAS CLASSE II: Consiste em terras que têm limitações moderadas para o
seu uso. Estão sujeitas a riscos moderados de depauperamento, mas são
terras boas, que podem ser cultivadas desde que lhes sejam aplicadas práticas
especiais de conservação do solo, de fácil execução, para produção segura e
permanente de colheitas entre médias e elevadas, de culturas anuais
adaptadas à região. A declividade já pode ser suficiente para provocar
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enxurradas e erosão. Em terras planas, podem requerer drenagem, porém sem
necessidade de práticas complexas de manutenção dos drenos. Podem
enquadrar-se nessa classe também terras que não tenham excelente
capacidade de retenção de água. Cada uma dessas limitações requer cuidados
especiais, como aração e plantio em contorno, plantas de cobertura, cultura em
faixas, controle de água, proteção contra enxurradas advindas de glebas
vizinhas, além das práticas comuns referidas para a classe I, como rotações de
cultura e aplicações de corretivos e fertilizantes.
Subclasse IIe: terras produtivas, com relevo suavemente ondulado, oferecendo
ligeiro a moderado risco de erosão (classe de declive entre 2 e 5%);
Subclasse IIs: terras produtivas, planas ou suavemente onduladas, com ligeira
limitação pela capacidade de retenção de água, ou baixa saturação de bases
(caráter distrófico), ou pouca capacidade de retenção de adubos (baixa
capacidade de troca).
A Figura 3 apresenta alguns dos registros fotográficos feitos no dia da vistoria
do imóvel avaliando.
Figura 3. Registros fotográficos feitos durante a visita do imóvel avaliando.

a- Vista lateral da frente do imóvel e da estrada vicinal de acesso.
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b- Vista frontal do imóvel.

c- Entrada do Imóvel.
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d- Vegetação nativa ao fundo do imóvel.

e- Vista panorâmica de parte do imóvel.
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8

METODOLOGIA UTILIZADA
Para a avaliação de bens, a ABNT NBR 14.653-3 preconiza diversos métodos,

os mais comuns são destacados:


Comparativo direto de dados de mercado: Identifica o valor de mercado do
bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis,
constituintes da amostra;



Capitalização da Renda: Identifica o valor do bem, com base na capitalização
presente da sua renda líquida prevista, considerando-se cenários viáveis;



Evolutivo: Identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus
componentes. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve
ser considerado o fator de comercialização;



Involutivo: Identifica o valor dos bens, alicerçado no seu aproveitamento
eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica,
mediante hipotético empreendimento compatível com as características do
bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se
cenários viáveis para execução e comercialização do produto.

Em função da finalidade e disponibilidade de dados contemporâneos à data da
avaliação, a identificação do valor será feita através do MÉTODO COMPARATIVO DE
DADOS DE MERCADO, determinação do valor do bem através da comparação com
dados de mercado assemelhados quanto às características intrínsecas e extrínsecas,
para a determinação do valor unitário básico de terreno.

8.1

Seleção dos dados
Foram selecionados dados de locais pertencentes à mesma região

geoeconômica do imóvel avaliando, dando preferência a elementos do mesmo bairro,
conhecido como bairro do Pinhal.
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TRATAMENTO DOS DADOS
Para a presente pesquisa foram seguidos os ditames recomendados pela NBR

14.653-3:2004 NORMA BRASILEIRA para AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas,

ABNT,

utilizando-se o Método

Comparativo Direto de Dados de Mercado, sendo a homogeneização das
características dos dados efetuada por meio do Tratamento por fatores.
A homogeneização utilizou como PARADIGMA o próprio imóvel avaliando, com
as seguintes características: área rural, sem benfeitorias, com pastagens e cerca, com
potencial para aproveitamento para loteamentos, topografia acidentada/ondulada,
situação/localização classificada como boa.
O valor da terra está diretamente relacionado com o aproveitamento permitido
e a liberdade de uso que ela propicia ao proprietário/explorador. Isto significa que
quanto maior o grau de aproveitamento, quanto mais intensivo este e quanto maior a
gama de uso que o solo permite, maior tende a ser o valor da terra.
Assim, analisando os aspectos que mais influenciavam os valores de terras
nesta região, foram definidos 4 fatores preponderantes para a estimativa do valor do
imóvel avaliando, são estes:
I.

Fator Oferta

Obtido através de um desconto de 10% para compensar a elasticidade natural
das ofertas da região.

II. Fator Topografia
Na homogeneização do fator topografia adotou-se o critério do Eng. João Ruy
Canteiro (1981), de extensa utilização em Laudo de Avaliações de Imóveis. A Tabela 1
apresenta a escala do Fator Topografia.
Tabela 1. Escala de Fator Topografia.

Fator Topografia
Plano

1,1

Ondulado
Montanhoso

1
0,8
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III. Fator Aproveitamento
Para o Fator Aproveitamento, adotou-se também o recomendado pelo Eng.
João Ruy Canteiro (1981), o qual diferencia as áreas em função do seu uso ou
potencial aproveitamento (Tabela 2).
Tabela 2. Escala de Fator Aproveitamento.

Fator Aproveitamento
Loteamento
1
Industrial
0,9
Cultura
0,8

IV. Fator Situação
Situação, ou localização, é outra variável além das terras que também exerce
influência significativa no valor da terra nua. O critério de julgamento da localização de
um imóvel rural refere-se, principalmente, à qualidade dos acessos e à proximidade
dos mercados consumidores dos produtos explorados (LIMA, 2011).
A quantificação destas diferenças foi apresentada pelo trabalho do Eng. Agr.
Octávio Teixeira Mendes Sobrinho (1973 apud CESP, 1997), assim apresentado na
Tabela 3.
Tabela 3. Escala de valores de terras segundo a situação e viabilidade de circulação.

Situação
Ótima
Muito boa
Boa

Tipo de Estrada
Asfaltada
Primeira classe ‐ Não
asfaltada
Não pavimentada

Características
Import. das
Distâncias
Limitada

Escala de
Pratic. durante o ano Valor (%)
Permanente

100

Relativa

Permanente

95

Significativa

Permanente

90

Desfavorável

Estradas e servidões
de passagem

Vias e distâncias se
equivalendo

Sem condições
satisfatórias

80

Má

Fechos nas servidões

Distâncias e classe
se equivalendo

Problemas sérios na
estação chuvosa

75

Fechos e
interceptadas por
córregos s/ pontes

--

Problemas sérios
mesmo na seca

70

Péssima

Fonte: Mendes Sobrinho (1973 apud CESP, 1997).

Por fim, destaca-se que estes fatores de homogeneização apresentados são
consagrados no meio dos profissionais da Engenharia de Avaliações por sua ampla
utilização no decorrer dos anos.
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10 PESQUISA DE VALORES
Através de pesquisa de ofertas na região, efetuada segundo as diretrizes
preconizadas no item 7.4.3 da NBR‐14653‐3, foi composta uma amostra totalizando 07
elementos comparativos, situados na região do imóvel avaliando, assim, garantindo
características de mercado similares.
Após a pesquisa, percebeu-se que a exploração das áreas dos imóveis de
oferta apresentavam duas situações, a primeira com a exploração com pastagem de
baixo rendimento, semelhante ao imóvel avaliando, e a segunda com exploração com
cana-de-açúcar, sempre em modalidade de arrendamento por usina da região. Diante
do fato de que: (a) serem pastagens formadas há pelo menos 10 anos, de baixo
rendimento, e os custos de implantação de pastagens serem baixos em relação ao
valor de venda destes imóveis; (b) os custos de implantação e manutenção das áreas
de cana-de-açúcar ser de responsabilidade das usinas, optou-se pelo cálculo do valor
da terra como provável valor do imóvel. Isto se justifica ainda pelo fato de que durante
a pesquisa, os valores de ofertas informados eram para o valor da terra, e também
pelo alto valor da terra que tal região apresenta atualmente.
Na Tabela 4, observada a seguir, foram descritas as informações coletadas
referentes a sete imóveis rurais ofertadas para venda na região do imóvel avaliando.
As informações do imóvel avaliando também estão descritas na Tabela 4, destacadas
em azul claro.
A seguir também estão os quadros das amostras de pesquisa e os cálculos de
fatores empregados.
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Tabela 4. Tabela geral de informações do imóvel avaliando e das amostras obtidas em pesquisa.
Amostra

Mun

Paradigma/
Boituva
Avaliando

Preço

Preço
unitário
(R$/ha)

Natureza

--

--

--

1

Boituva

600.000,00

98.199,7

Oferta

2

Boituva

750.000,00

47.679,6

Oferta

3

Boituva 8.800.000,00

90.909,1

Oferta

1.386.000,00

52.066,1

Oferta

5

Boituva 1.980.000,00

90.909,1

Oferta

6

Boituva 1.320.000,00

90.909,1

Oferta

7

Boituva 1.600.000,00

66.115,7

Oferta

4

Iperó

Área
Aproveitam Fator
Fator Área total
Fator
Fator
aproveitá Topografia
ento
Aproveita Situação Estrada
Oferta
(ha)
Topografia
Situação
vel (%)
(class.)
mento
2km
terra+
-23,84
80 - 90 Ondulado
1
Loteamento
1
Boa
0,9
5km
asfalto
1km
terra+
0,9
6,11
90 -100
Plano
1,1
Loteamento
1
Muito boa
0,95
6km
asfalto
400m
terra+
0,9
15,73
90 -100 Ondulado
1
Cultura
0,8
Boa
0,9
11km
asfalto
500m
terra+
0,9
96,80
90 -100
Plano
1,1
Loteamento
1
Boa
0,9
6km
asfalto
2km
terra+
0,9
26,62
80 - 90
Plano
1,1
Cultura
0,8
Boa
0,9
11km
asfalto
1km
terra+
0,9
21,78
90 -100
Plano
1,1
Loteamento
1
Muito boa
0,95
3km
asfalto
1km
terra+
0,9
14,52
90 -100
Plano
1,1
Loteamento
1
Muito boa
0,95
3km
asfalto
2km
terra+
0,9
24,20
80 - 90 Ondulado
1
Culturas
0,8
Boa
0,9
6km
asfalto

Uso Solo Benfeitori
Atual
as
Sem
Pastagem benfeitori
as

Pastagem

Sem
benfeitori
as

Cana
Sem
arrendad
benfeitori
a
as
Cana
Sem
arrendad
benfeitori
a
as
Pastagem

Sem
benfeitori
as

Cana
Sem
arrendad
benfeitori
a
as
Cana
Sem
arrendad
benfeitori
a
as
Pastagem

Sem
benfeitori
as
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AMOSTRA

1

MUNICÍPIO:

Boituva

ESTADO:

INFORMANTE:

Jorge Jacob Imóveis

SP

(15) 3023-9009
ÁREA de 6,11 ha , localizada no município de Boituva-SP, acesso por 1 km em estrada de chão
até rodovia Sorocaba-Iperó, classificada como MUITO BOA, distante 5 km do centro da
cidade. Propriedade com área total de pastagem, cercada, sem recursos hídricos ou áreas de
vegetação, com topografia PLANA. Pela localização, considerada como área potencial para
empreendimentos imobiliários.

OFERTA

600.000,00

Topografia
Aproveitamento

Plano

1,10

Loteamento

1,00

Muito boa

0,95

Situação
DATA

abr/17
HOMOGENEIZAÇÃO

FATOR ELASTICIDADE DA OFERTA =

0,90

540.000,00

FATOR TOPOGRAFIA (F1)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

0,91

FATOR APROVEITA. (F2) = PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,00

FATOR SITUAÇÃO (F3)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

0,95

VALOR UNITÁRIO = Vv x F 1 x F2 x F3=

VA

VALOR UNITÁRIO/ha = R$ 76.116,49

AMOSTRA

2

MUNICÍPIO:

Boituva

ESTADO:

INFORMANTE:

Boituinvest

SP

(15) 3263-4168
ÁREA de 15,73 ha , localizada no município de Boituva-SP, acesso por 400 m em estrada de
chão até a rodovia SP-129, classificada como BOA, distante 11 km do centro da cidade.
Propriedade com área total de cana-de-açúcar arrendada para usina, sem recursos hídricos ou
áreas de vegetação, com topografia ONDULADA. Pela localização, considerada com baixo
potencial para empreendimentos imobiliários.

OFERTA

750.000,00

Topografia

Ondulado

1,00

Aproveitamento

Culturas

0,80

Boa

0,90

Situação
DATA

abr/17
HOMOGENEIZAÇÃO

FATOR ELASTICIDADE DA OFERTA =

0,90

675.000,00

FATOR TOPOGRAFIA (F1)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,00

FATOR APROVEITA. (F2) = PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,25

FATOR SITUAÇÃO (F3)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,00

VALOR UNITÁRIO = Vv x F 1 x F2 x F3=

VALOR UNITÁRIO/ha = R$ 53.639,54

VA
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AMOSTRA

3

MUNICÍPIO:

Boituva

ESTADO:

INFORMANTE:

Boituinvest

SP

(15) 3263-4168
ÁREA de 96,8 ha , localizada no município de Boituva-SP, acesso por 500 m em estrada de
chão classificada como BOA, distante 6 km do centro da cidade. Propriedade com área total de
cana-de-açúcar arrendada para usina, sem recursos hídricos ou áreas de vegetação, com
topografia PLANA. Pela localização, considerada com baixo potencial para empreendimentos
imobiliários.

OFERTA

8.800.000,00

Topografia
Aproveitamento
Situação
DATA

Plano

1,10

Culturas

0,80

Boa

0,90

abr/17
HOMOGENEIZAÇÃO

FATOR ELASTICIDADE DA OFERTA =

0,90

7.920.000,00

FATOR TOPOGRAFIA (F1)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

0,91

FATOR APROVEITA. (F2) = PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,00

FATOR SITUAÇÃO (F3)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,00

VALOR UNITÁRIO = Vv x F 1 x F2 x F3=

VALOR UNITÁRIO/ha = R$ 74.380,17

AMOSTRA

4

MUNICÍPIO:

Iperó

ESTADO:

INFORMANTE:

Imperial Imobiliária

SP

(15)3266-4042
ÁREA de 26,62 ha , localizada no município de Iperó-SP, acesso por 2 km em estrada de chão
até a estrada viscinal Iperó-Sorocaba, classificada como BOA, distante 11 km do centro da
cidade. Propriedade com área total de cana-de-açúcar arrendada para usina, sem recursos
hídricos ou áreas de vegetação, com topografia PLANA. Pela localização, considerada com
baixo potencial para empreendimentos imobiliários.

OFERTA

1.386.000,00

Topografia
Aproveitamento
Situação
DATA

Plano

1,10

Culturas

0,80

Boa

0,90

abr/17
HOMOGENEIZAÇÃO

FATOR ELASTICIDADE DA OFERTA =

0,90

1.247.400,00

FATOR TOPOGRAFIA (F1)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

0,91

FATOR APROVEITA. (F2) = PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,25

FATOR SITUAÇÃO (F3)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,00

VALOR UNITÁRIO = Vv x F 1 x F2 x F3=

VALOR UNITÁRIO/ha =

R$ 53.249,44

VA
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AMOSTRA

5

MUNICÍPIO:

Boituva

ESTADO:

INFORMANTE:

Boituinvest

SP

(15) 3263-4168
ÁREA de 21,78 ha , localizada no município de Boituva-SP, acesso por 1 km em estrada de
chão até estrada viscinal Iperó-Boituva, classificada como MUITO BOA, distante 3 km do
centro de Iperó. Propriedade com área total de cana-de-açúcar arrendada para usina, sem
recursos hídricos ou áreas de vegetação, com topografia PLANA. Pela localização, considerada
como área potencial para empreendimentos imobiliários.

OFERTA

1.980.000,00

Topografia
Aproveitamento

Plano

1,10

Loteamento

1,00

Muito Boa

0,95

Situação
DATA

abr/17
HOMOGENEIZAÇÃO

FATOR ELASTICIDADE DA OFERTA =

0,90

1.782.000,00

FATOR TOPOGRAFIA (F1)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

0,91

FATOR APROVEITA. (F2) = PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,00

FATOR SITUAÇÃO (F3)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

0,95

VALOR UNITÁRIO = Vv x F 1 x F2 x F3=

VALOR UNITÁRIO/ha =

AMOSTRA

VA

R$ 70.465,42

6

MUNICÍPIO:

Iperó

ESTADO:

INFORMANTE:

Boituinvest

SP

(15) 3263-4168
ÁREA de 14,52 ha , localizada no município de Boituva-SP, acesso por 1 km em estrada de
chão até estrada viscinal Iperó-Boituva, classificada como MUITO BOA, distante 3 km do
centro de Iperó. Propriedade com área total de cana-de-açúcar arrendada para usina, sem
recursos hídricos ou áreas de vegetação, com topografia PLANA. Pela localização, considerada
como área potencial para empreendimentos imobiliários.

OFERTA

1.320.000,00

Topografia
Aproveitamento

Plano

1,10

Loteamento

1,00

Muito Boa

0,95

Situação
DATA

abr/17
HOMOGENEIZAÇÃO

FATOR ELASTICIDADE DA OFERTA =

0,90

1.188.000,00

FATOR TOPOGRAFIA (F1)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

0,91

FATOR APROVEITA. (F2) = PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,00

FATOR SITUAÇÃO (F3)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

0,95

VALOR UNITÁRIO = Vv x F 1 x F2 x F3=

VALOR UNITÁRIO/ha =

R$ 70.465,42
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AMOSTRA

7

MUNICÍPIO:

Boituva

ESTADO:

INFORMANTE:

Onix Imóveis

SP

(15) 3264-1411
ÁREA de 24,20 ha , localizada no município de Boituva-SP, acesso por 2 km em estrada de
chão até a estrada viscinal Iperó-Sorocaba, classificada como BOA, distante 11 km do centro
da cidade. Propriedade com área total de pastagem, cercada, sem recursos hídricos ou áreas
de vegetação, com topografia ONDULADA. Pela localização, considerada com baixo potencial
para empreendimentos imobiliários.

OFERTA

1.600.000,00

Topografia

Ondulada

1,00

Aproveitamento

Culturas

0,80

Boa

0,90

Situação
DATA

abr/17
HOMOGENEIZAÇÃO

FATOR ELASTICIDADE DA OFERTA =

0,90

1.440.000,00

FATOR TOPOGRAFIA (F1)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,00

FATOR APROVEITA. (F2) = PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,25

FATOR SITUAÇÃO (F3)= PARADIGMA ÷ AMOSTRA =

1,00

VALOR UNITÁRIO = Vv x F 1 x F2 x F3=

VALOR UNITÁRIO/ha =

R$ 74.380,17

10.1 Saneamento dos dados
Como apresentado na Tabela 5, a média simples entre os valores é igual a R$
67.528,1. Destaca-se que os fatores foram submetidos à análise de semelhantes
antes de empregar o saneamento dos dados, onde se adotou o intervalo de 30%, e foi
observado que nenhuma das amostras ficou fora do intervalo adotado.
Tabela 5. Quadro resumo da Homogeneização dos dados.

Valores Homogeneizados
Valor unitário
Amostra
Área total (ha) Natureza
homogeinizado (R$/ha)
1
76.116,5
6,11
Oferta
2
53.639,5
15,73
Oferta
3
74.380,2
96,80
Oferta
4
53.249,4
26,62
Oferta
5
70.465,4
21,78
Oferta
6
70.465,4
14,52
Oferta
7
74.380,2
24,20
Oferta
Média Simples
67.528,1

Fator
Oferta
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
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Tabela 6. Quadro de análise de amostras discrepantes.

VERIFICAÇÃO DOS DISCREPANTES
Limite Inferior
47.269,7
(30% abaixo)
Limite Superior
87.786,5
(30% acima)
De acordo com o intervalo adotado de 30% para o saneamento dos dados
homogeneizados (Tabela 6), observa-se que nenhum valor homogeneizado ficou fora
deste intervalo, assim, considera-se que a amostra está saneada, com média saneada
para o imóvel avaliando de R$ 67.528,1, com coeficiente de variação de 15%, como
apresentado na Tabela 7.
Tabela 7. Dados estatísticos da Média Saneada

Média Saneada para o Imóvel Avaliando
Desvio Padrão
Número de dados efetivamente utilizados
Coeficiente de Variação
Intervalo de Confiança a 80%
LIMITE INFERIOR
±9,06%
LIMITE SUPERIOR

R$ 67.528,1
R$ 9.846,2
7
15%
61.406,72
73.649,46

Observa-se que, para o nível de confiança de 80% (determinado pelas Normas
ABNT 14.653), o intervalo de confiança entorno do valor calculado é de:
R$ 67.528,1 ± R$ 6.131,37
O procedimento estatístico para homogeneização e saneamento da amostra de
dados é corroborado pela análise dos resíduos matemáticos e plotagem da curva
“preços observados x valores estimados”, como apresentamos na Tabela 8 e Figura 4.
Tabela 8. Análise de Resíduos.
Observação

Preço
observado

1
540.000,00
2
675.000,00
3
7.920.000,00
4
1.247.400,00
5
1.782.000,00
6
1.188.000,00
7
1.440.000,00
SOMA DOS QUADRADOS DOS

Valor
estimado
479.070,54
731.862,35
8.987.989,00
1.438.078,24
1.940.588,53
980.507,89
1.125.942,08
RESÍDUOS

Resíduos
% Resíduo
(observado - estimado) (resíduo ÷ observado)
60.929,46
-56.862,35
-1.067.989,00
-190.678,24
-158.588,53
207.492,11
314.057,92
1,35E+12

11,28%
-8,42%
-13,48%
-15,29%
-8,90%
17,47%
21,81%

Na Tabela 8 pode-se observar que todas as observações apresentam resíduos
inferiores a 30%, demonstrando que os fatores de homogeneização utilizados estão
adequados ao propósito.
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Figura 4. Curva de “preços observados x valores estimados”.

11 ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO
O item 9.1.1 da NBR 14.653-3-2004 explicita que, a especificação de uma
avaliação está relacionada tanto com o empenho do engenheiro de avaliações, como
com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas. O estabelecimento
inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a
determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de
alcance de graus elevados de fundamentação. Quanto ao grau de precisão, este
depende exclusivamente das características do mercado e da amostra coletada e, por
isso, não é passível de fixação a priori.
Observando o item 9.2.3 da ABNT NBR 14.653-3-2004 quanto aos quesitos
mínimos de enquadramento, somou-se 49 pontos, assim classificando o laudo com
GRAU II de Fundamentação (Tabela 9). Os procedimentos específicos definidos no
item 10 foram observados e atendidos para tal grau de fundamentação.
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Tabela 9. Classificação do laudo de avaliação quanto à fundamentação.

1

Grau
II

III

Limite Mínimo

12

36

71

Limite Máximo

35

70

100

Graus

Pontos Atingidos

49

Grau de Fundamentação atingido

II

As avaliações de imóveis rurais são especificadas quanto à precisão no caso
em que for utilizado exclusivamente o método comparativo direto de dados de
mercado. Com o intervalo de confiança calculado de 9,06% para 80% e nível de
confiança, a amplitude do intervalo de confiança é de 18,12%, o que enquadra o laudo
como GRAU III de Precisão, como apresentado na Tabela 10.
Tabela 10. Graus de precisão da estimativa de valor no caso de utilização de tratamento por
fatores.

Descrição
Amplitude do intervalo de confiança de 80% em
torno do valor central da estimativa

III

Grau
II

I

≤30%

30-50%

>50%

Intervalo de Confiabilidade

18,12%

Grau de precisão atingido

III
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12 CONCLUSÃO
Com base nos cálculos apresentados, o valor de venda ou mercado do imóvel
avaliando mais provável, em números arredondados, é de:

VALOR DE VENDA DO IMÓVEL
Abril de 2017

R$ 1.610.00,00
(Um milhão, seiscentos e dez mil reais)
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