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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
IM – 5103/17 

 
  

 
SOLICITANTE : Floresta Comércio e Indústria S/A 
   
   
PROPRIETÁRIO : Acácia Empreendimentos S/A 
   
   
TIPO : Centro de Distribuição 
   
   
OBJETIVO : Determinação do valor justo e residual 
   
   
DATA BASE : 01/11/2017 
   
   
LOCAL : Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, 10.000 

  Bairro : Três Poços 
  Município : Volta Redonda 
  Estado : Rio de Janeiro 
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1. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO 
 
 

De acordo com os dados expostos no presente laudo, apresentamos abaixo o valor 
conclusivo da avaliação dos imóveis de propriedade da Acácia Empreendimentos  S/A, 
situado na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, 10000, município de Volta Redonda, 
Estado do Rio de Janeiro, com 12.685,45 m² de terreno e 8.029,70m² de construções. 
 
 
 
Valor total para mercado                                 : R$ 14.873.632,00 
 (Quatorze milhões, oitocentos setenta e três mil, seiscentos trinta dois reais) 

 
Valor residual das benfeitorias                       : R$ 1.097.780,00 
 (Um milhão noventa e sete mil setecentos e oitenta reais) 

 
 
 
 
 
São Paulo, 01 de novembro de 2017. 

 
 

 
SBA Serviços de Avaliação Patrimonial 

 
CREA - SP 2037081 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 OBJETIVO 
 

O presente laudo destina-se a descrever os procedimentos que conduziram a avaliação 
para valores de mercado, na data base de 01 de novembro de 2017, do bem solicitado. 
 
A avaliação foi realizada por profissionais devidamente habilitados e segundo as 
diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE, definidas 
na Norma Brasileira Registrada NBR nº 14653-2. 
 
Os valores aqui apresentados referem-se a pagamento à vista. 
 
Considera-se que as informações aqui contidas, fornecida por terceiros, referente as 
pesquisas de mercado, são verdadeiras e foram prestadas de boa fé. 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 
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3. METODOLOGIA 
 
O imóvel foi avaliado de acordo com as diretrizes da Norma Brasileira Registrada – NBR 
14653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Quando não aplicáveis 
os métodos constantes das normas utilizamos outros métodos consagrados especiais, 
cujo o uso se impõe pelas peculiaridades do imóvel a avaliar. 
 
De acordo com a natureza, avaliamos o bem, supondo-se que continuará a ser utilizado 
para a mesma finalidade em que se encontra na época da avaliação; livre e 
desembaraçado de qualquer ônus ou gravames que possam existir sobre o mesmo. 
 
MÉTODO EVOLUTIVO 
 
A composição total do imóvel avaliando foi obtida através da conjugação de métodos a 
partir do terreno, considerados os custos de reprodução das benfeitorias devidamente 
depreciado e o fator de comercialização, ou seja: VI = (VT +CB) * FC, onde: 
 
VI = valor do imóvel 
VT = valor do terreno 
CB = custo de reedição das benfeitorias 
FC = fator de comercialização 
 
  TERRENO 

 
Utilizamos o método comparativo de dados de mercado, aquele, em que o valor do 
imóvel é obtido através da comparação de dados de mercado, relativos a outros de 
características similares, tendo como procedimento a definição de uma área homogênea 
e mesma região geoeconômica, para pesquisa de valores. 
 
A seguir fizemos o tratamento por fatores dos valores pesquisados visando obter 
equivalência financeira (valor à vista) no tempo (data da avaliação), e correção devido a 
natureza da fonte de informação. 
 
  CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 
 
O custo de reedição (custo de reprodução devidamente depreciado) das construções e 
benfeitorias foi obtido considerando-se, os materiais empregados na edificação, 
estabelecendo-se assim um bem novo e pelo estudo efetuado pela Comissão de Peritos 
Nomeados pelos M.M. Juízes da Vara da Fazenda Municipal da Capital de São Paulo, 
adaptado para a região em questão, pelo Provimento n.º 02/86, com valores unitários 
básicos para a data da avaliação (Valores de edificações e imóveis urbanos IBAPE/SP 
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– Versão 2.002). Este estudo classifica os diversos tipos de construção, segundo as 
finalidades. O estudo estabelece faixa de padrão por tipo de construção cujo valor é 
atualizado por meio de publicação mensal do SINDUSCON – Sindicato das Indústrias 
da Construção Civil do Estado de São Paulo. 

 
Para o cálculo da depreciação utilizamos o método do valor decrescente (diminisching 
balance method) que considera a idade aparente o estado de conservação, aplicando-
se a fórmula: 

 
Kd = (1-R)n , onde: 

 Kd = coeficiente de depreciação 
 R = razão de depreciação 
 n = idade 

 
 
“PROVIMENTO 02/86” (SIC) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Estudo procedido pela Comissão de Peritos nomeada pelo Provimento nº 02/86 dos 

M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital. Representa a 

adequação do procedente, de junho de 1986, às condições atuais do mercado imobiliário. 

1.2. Tendo em vista os dados estatísticos utilizados os resultados recomendados tem 

validade a partir da presente data. Para apuração dos valores unitários de venda foi 

alterada a sistemática de cálculo, do trabalho anterior, estabelecendo-se faixas de 

valores para cada um dos padrões construtivos. O presente estudo introduz descrições 

mais atualizadas e insere novas classificações para residências de padrões inferiores. 

1.3. Como nos precedentes, os unitários obtidos através do presente já englobam todos 

os fatores determinados dos valores finais, não admitindo, por consequência, qualquer 

acréscimo, quer a título de “vantagem da coisa feita”, quer a pretexto de “fator de 

comercialização”, por já estarem estes componentes neles contidos. 

1.4. Os critérios estudados dizem respeito, especificamente, a imóveis do Município de 

São Paulo, devendo ser devidamente aferidos e adaptados para outros mercados, ainda 

que vizinhos e/ou próximo. 

1.5. A Comissão prossegue no seu trabalho com a finalidade de aprimorar os estudos 

classificatórios, na busca permanente de adequação ao mercado imobiliário. 
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2. CLASSIFICAÇÃO DE UNITÁRIOS 

2.1. RESIDÊNCIAS 

2.1.1. Barracos rústicos  

Construídos com paredes e coberturas feitas de sobras dos mais variados tipos de 

materiais de construção, tais como: tábuas, folhas de lata ou de zinco, papelões, 

plásticos, telhas de fibrocimento, etc. Os pisos, embora sejam quase sempre, de terra 

batida, podem esporadicamente, serem cimentados ou atijolados. 

Esse tipo de habitação é comumente encontrado em favelas, constituídos na maior parte 

das vezes de um único cômodo, podendo apresentar WC externo. 

Valor Unitário: 0,07 a 0,09 de H82QN. 

2.1.2. Barracos 

Construídos com paredes de madeira, podem ser: chapas de compensado, “EUCATEX” 

ou similar; tábuas, etc. Cobertura em telhas de fibrocimento ou de barro apoiadas em 

vigas de madeira; pisos cimentados, tábuas corridas ou atijolados. Podem eventualmente 

apresentar instalações elétricas/hidráulicas habitualmente, em favelas compostas de um 

ou mais cômodos e, em geral, com WC externo. 

Valor Unitário: 0,10 a 0,15 de H82QN 

2.1.3. Residências proletárias rústicas 

Construídas em regime de mutirão comumente encontradas em loteamentos pobres ou 

irregulares de periferia, com pouca e nenhuma infraestrutura. Erigidas em alvenaria de 

blocos de concreto ou similar, sem revestimentos interno e externo, pé-direito aquém dos 

legalmente especificados, cobertura em lajes pré-fabricadas, sem impermeabilização ou 

telhas de fibrocimento ou barro; pisos cimentados ou de cacos de cerâmica, instalações 

elétricas / hidráulicas aparentes e incompletas. Constituídas de um ou mais cômodos 

podendo o WC ser interno. 

Valor Unitário: 0,35 a0,50 de H82QN 

2.1.4. Residências proletárias 
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Térreas, erigidas em alvenaria de tijolo de barro ou blocos de concreto, revestimento 

interno em reboco grosso podendo ter pintura de cal ou à base de látex e, eventualmente, 

revestimento externo. Cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

sem forro; ocasionalmente podem ter por cobertura, laje pré-moldada ou sem 

revestimento interno. Os pisos são em geral cimentados (com ou sem vermelhão) ou de 

cacos de cerâmica. Compostas normalmente de 2 cômodos e cozinha, podendo ser o 

WC externo. As instalações elétricas e hidráulicas geralmente são aparentes. Esquadrias 

de madeira e/ou ferro simples. 

Valor Unitário: 0,60 a 0,85 de H82QN 

2.1.5. Residências modestas 

Térreas ou assobradadas, erigidas em alvenaria de tijolos de barro ou blocos de 

concreto, revestimento interno e externo de reboco grosso com pintura de cal ou à base 

de látex. Cobertura de telhas de barro ou de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de madeira, EUCATEX ou equivalente; a cobertura pode também ser constituída 

de laje pré-moldada revestida interna e externamente. Pisos cimentados com pigmento 

de cor, ou cacos de cerâmica na cozinha e WC e tacos de 2ª qualidade, assoalhados 

cacos de cerâmica, ladrilhos cerâmicos de baixa qualidade ou até cimentado com 

pigmento de cor nas demais dependências. Composta geralmente de 2 a 3 cômodos, 

cozinha e WC interno impermeável a óleo ou azulejo de 2ª qualidade até a altura de 

1,60m. Instalações elétricas e hidráulicas embutidas. Esquadrias de madeira e/ou de 

ferro de razoável qualidade. 

Valor Unitário: 0,90 a 1,15 x H82QN 

2.1.6. Residências médias inferiores 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, composta de sala, 2ou 3 dormitórios, 

banheiro, cozinha e WC externo para empregada. Erigidas em alvenaria de tijolos de 

barro ou blocos de concreto, revestidas interna e externamente com reboco fino e pintura 

à base de látex, cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de laje pré-moldada revestida, madeira, estuque ou placas de gesso. 

Pisos de tacos comuns de peroba ou carpete na sala e dormitórios, de cacos de cerâmica 

ou cerâmica vitrificada nos banheiros e cozinha e cimentados ou cacos de cerâmica no 

quintal. A cozinha e o banheiro apresentam barras de azulejos brancos ou de cor. As 
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esquadrias são de ferro e as janelas têm venezianas de madeira ou de alumínio. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas e de boa qualidade. 

Valor Unitário: 1,20 a 1,40 x H82QN 

2.1.7. Residências médias comerciais 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, compostas de sala, 2 ou 3 dormitórios 

(eventualmente uma suíte), banheiro, lavabo, cozinha, quarto e WC para empregada e 

abrigo ou garagem para automóvel. Cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre 

estrutura de madeira, forro de laje pré-moldada. Revestimento interno e externo de 

reboco fino (internamente podendo ser acabado em massa corrida), pintura à base látex, 

azulejos brancos, de cor ou decorados até o teto da cozinha e banheiros, pisos de 

ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade na cozinha e banheiro e tacos de 

peroba ou carpete na sala e dormitório. Caixilhos de ferro ou de alumínio e janelas com 

venezianas de madeira ou de alumínio com grades de proteção. Escadas acarpetadas 

ou granilite. 

Valor Unitário:1,45 a 1,65 x H82QN 

2.1.8. Residências médias superiores 

Térreas ou com 2 pavimentos em geral isoladas, comumente composta de: sala 

(podendo ter dois ambientes: jantar e estar), 3 ou mais dormitórios (eventualmente uma 

suíte), dois banheiros, lavabo social, copa e cozinha, quarto WC para empregadas, 

lavanderia e garagem ou abrigo para um ou dois automóveis. Fachadas tratadas com 

aplicação de revestimentos mais sofisticados, que não apenas o reboco fino e com 

pintura à base de látex. Cobertura de telhas de barro sobre estrutura de madeira, forro 

de laje, erigida com estrutura mista (concreto/alvenaria). Revestimento interno acabado 

em massa corrida e pintura látex, azulejos decorados até altura do teto ou revestimento 

de epóxi na cozinha, copa e banheiro. Piso da sala e dos dormitórios de tacos de madeira 

de 1ª qualidade, ou assoalhados, ou carpete acima de 6mm, ou similares, pisos de 

ladrilhos cerâmicos, decorado ou não, ou placas de mármore, ou placas de granito ou 

similar. Caixilhos de ferro ou de alumínio, janelas com venezianas de madeira ou de 

alumínio com grade de proteção. 

Valor Unitário: 1,70 a 2,00 x H82QN 

2.1.8. Residências finas 
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Isoladas de ambos os lados, em terreno de boa proporção, obedecendo a estilo 

arquitetônico definido, compostas geralmente de: hall, 3 salas ou mais (“living, sala de 

jantar, escritório, biblioteca, salão de inverno, estúdio, etc.), lavabo, sala de almoço, copa, 

cozinha com despensa, 4 ou mais dormitório (pelo menos uma suíte), 2 ou mais 

banheiros, apartamento de empregados, garagem ou abrigo para no mínimo 3 

automóveis e, não raras vezes piscina. Erigida com estrutura completa de concreto 

armado, cobertura de telhas de barro ou equivalente sobre tesouras de madeira. Parede 

com revestimento interno na copa cozinha e banheiros em azulejos decorados até o teto, 

epóxi, látex sob massa corrida e/ou tecidos, e/ou papel decorado nos demais. Pisos frios 

de ladrilhos cerâmicos de qualidade, granito, mármore ou epóxi, banheiros com 

banheiras montadas in loco de mármore, epóxi, fibra de vidro ou similares, podendo ainda 

ter sauna. Aquecimento central, caixilhos de ferro, alumínio ou chapa decorada, vidro 

temperados. Áreas livres do terreno (quintal jardim) tratado, com ajardinamento e pisos 

frios de qualidade. Escada de mármore ou carpete, corrimão de ferro fundido ou madeira 

entalhada. 

Valor unitário: 2,20 a 3,50 x H82QN 

2.1.10. Residências de luxo 

Do melhor padrão, em terreno de grandes dimensões (mais de 1000m), obedecendo a 

projeto arquitetônico sofisticado e esmerado e atendendo às necessidades e/ou desejo 

de morador, cercada de jardins e dotada de piscinas, vestiário, quadras de tênis, 

churrasqueira, etc. Dependências de estadia noturno em grande número (acima de 4) 

constituindo apartamento completo (dormitório, sala, banheiro e closet). Cômodos de 

estada social variados (“living”, sala de almoço e jantar, sala de recepções, biblioteca, 

estúdio, escritório, sala de música, lavabos, etc.). Parte de serviço contendo copa, 

cozinha, adega, lavanderia, despensa, diversos cômodos para criadagem, garagens para 

vários automóveis. Acabamentos diversificados com característica requintadas. 

Instalações incluindo equipamentos de ar condicionado, aquecimento central, 

intercomunicadores e sinalizadores, eventualmente elevadores (no caso de mais um 

andar), equipamento para captação de energia solar, equipamento para hidromassagem, 

etc. 

Valor unitário: acima de 4,0 x H82QN 

OBSERVAÇÃO: 
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Nas residências de luxo, a avaliação deve ser feita, preferencialmente, através de 

orçamento específico, descrito, como acréscimo da “vantagem da coisa feita”. O unitário 

apontado serve para aferição. 

2.2. APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS 

2.2.1. Apartamentos e escritórios modestos 

Prédios com até quatro pavimentos, sem elevadores, fachadas com acabamento de 

massa fina, hall e escadaria com pisos de ladrilhos de 2ª, cerâmica de 2ª, cacos de 

cerâmicas ou até cimento liso, paredes revestidas de massa grossa ou com barra 

impermeável até 2,00m. Os apartamentos possuem áreas molhadas com pisos do 

mesmo tipo que “hall” paredes com revestimento de azulejos de 2ª até 2,00m; partes 

secas com pisos em tacos de peroba de 2ª, do tipo mais econômica. Instalação 

hidráulicas/elétricas sumárias com o número mínimo de interruptores, tomadas, 

aparelhos sanitários e pontos de água (somente pia). 

Valor Unitário: 1,00 a 1,30 x H82QN 

Os escritórios em geral, tem instalações sanitárias coletivas em número mínimo, e 

possuem acabamentos equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário: 0,85 a 1,05 x H82QN 

2.2.2. Apartamentos e escritórios médios inferiores 

Prédios com até 4 andares, ou mais, dotados, ou de, elevadores (de marca comum), 

fachada com acabamento com massa fina, o com aplicação de pastilhas, ladrilhos, ou 

equivalente, no andar térreo, hall e escadarias com pisos em cerâmicas comum ou 

vitrificada, ou lajotas de barro, paredes de massa fina com barra impermeável até 2,00m. 

Os apartamentos possuem áreas molhadas com piso de cerâmica vitrificada ou 

equivalente de boa qualidade, barras de azulejos brancos ou de cor; áreas secas com 

piso de tacos comuns ou carpete e paredes com massa fina à base de látex. Caixilharia 

e esquadrias de tipos comuns, instalações elétricas e hidráulicas econômicas, com o 

número mínimo de interruptores e tomadas e instalações, somente, de água fria (com 

válvulas de descarga automáticas embutidas). 

Valor Unitário Com Elevador: 1,35 a 1,55 x H82QN 

3070



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

13 
 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios possuem instalações sanitárias em maior número, ainda que coletivas. Os 

acabamentos são equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,10 a 1,30 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.3. Apartamentos e escritórios médios comerciais 

Prédios em geral com mais de 4 andares, dotados de elevadores de marcas médias, 

fachadas principais com aplicação de pastilhas ou equivalente. Hall de entrada, no térreo, 

com piso em ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade, paredes com lambris, 

revestimento de pastilhas ou equivalentes. Hall, escadas e corredores dos andares com 

piso de granilite, paredes com massa fina e pintura à base de látex. Os apartamentos 

possuem áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa 

qualidade ou cacos de mármore, paredes de azulejos lisos ou decorados até o teto e 

áreas secas com pisos de tacos de peroba ou carpete, paredes em massa fina ou corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétricas de boa qualidade e instalações 

sanitárias dotadas de todos os aparelhos, só servidos por água fria. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,75 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios têm as mesmas característica e instalações. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,55 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.4. Apartamentos e escritórios médios superiores 

Fachadas revestidas de massa fina com pintura à base de látex acrílico, entrada social 

não necessariamente ampla, porém com pisos de mármore, granito polido ou equivalente 

e paredes com lambris decorativos de madeira, fórmica, material termo acústico, etc. 

Elevadores de marcas médias ou superiores, com pelo menos um tendo acesso à 

garagem. Entrada de serviço pelas garagens, escadarias em partes comuns dos andares 

de granilite emassa fina com pintura à base de látex. Nos prédios de habitação, dois ou 
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mais apartamentos por andar, áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos, cacos 

de mármore, paredes com azulejos decorados até o teto ou epóxi e áreas secas com 

pisos em tacos de 1ª qualidade ou carpete sobre cimento emparedes de massa corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétrica e hidráulica completas de boa qualidade, 

com água quente e fria. 

Valor unitário com elevador: 2,10 a 2,40 x H82QN 

Os escritórios têm as mesmas características e instalações. 

Valor Unitário sem elevador: 1,90 a 2,20 x H82QN 

2.2.5. Apartamentos e escritórios finos 

Prédios com projetos arquitetônicos esmerados, estrutura totalmente embutida. Áreas 

externas com grandes afastamentos e jardinadas, com playground, ou pátio para 

estacionamento de visitantes, com parte pavimentada de pedras. Saguão social amplo, 

de acabamento esmerado, com pisos de mármore, granito polido, etc., paredes dotadas 

de material nobre e forros decorados. Elevadores de marca reputada, com as paredes 

dos sociais revestidas de material de boa qualidade, com acesso à garagem no subsolo, 

possuindo lugar, no mínimo, para dois automóveis por unidade, entrada de serviço 

independente e salão de festas de acabamento equivalente ao do saguão. Nos 

apartamentos, normalmente uma unidade por andar, com pelo menos quatro dormitórios 

(suítes), banheiro social, dormitórios de empregada, ampla área de serviço. Áreas 

molhadas com piso de mármore, granito polido ou epóxi, paredes com azulejos 

decorados até o teto ou epóxi. Áreas secas com piso de tacos de madeira, tábuas 

corridas ou granito, paredes com pintura acrílica, papel de parede ou equivalente. 

Instalação hidráulica completa, de boa qualidade, com equipamentos de: aquecimento 

central, sauna, hidromassagem, etc. 

Valor Unitário Com Elevador: 2,55 a 3,15 x H82QN 

Os escritórios têm a mesmas características e instalações. 

Valor Unitário Sem Elevador: 2,40 a 2,80 x H82QN 

2.2.6. Apartamentos e escritórios de luxo 

As características gerais são similares, porém em grau superior ao padrão fino, com 
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projetos estruturais feito para permitir passagem de dutos para ar condicionado, de redes 

tronco de hidráulica e eletricidade que permitam maleabilidade nas alterações de plantas 

(nos escritórios). São dotados de instalações de ar condicionado central, sistema de 

vigilância por TV, etc., e acabamentos equivalente às residências de luxo. 

Apartamentos: Valor Unitário: acima de 3,50 x H82QN 

Escritórios: Valor Unitário: acima de 3,00 x H82QN 

2.3. Lojas, Armazéns comuns e Armazéns Industriais 

2.3.1 Lojas: 

Os valores unitários das lojas comuns serão iguais, sem quaisquer outros acréscimos: 

1.º ao das edificações das quais façam parte. 

2.º ao apurado em função do padrão construtivo da edificação respectiva, quando 

isolada. 

Os das lojas situadas em zonas comerciais altamente valorizadas deverão ser obtidos 

ou pelo método de custo (somente quota do terreno, o custo da construção e a “vantagem 

da coisa feita”) ou pelo método comparativo direto ou, ainda pelo método de renda, a 

partir do valor locativo e considerando a taxa de capitalização de 10% aa. É vedado o 

uso dos valores de venda do presente estudo, mesmo que “corrigidos”, através de fatores 

ou “pesos”. 

2.3.2. Armazéns comuns: 

2.3.2.1. Armazéns comuns modestos: 

Com um só pavimento, podendo ou não ser totalmente fechado por alvenaria de 

elevação, com ou sem estrutura metálica ou de concreto (eventualmente cintas), 

cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, 

com vãos de até 6m, sem forro, pisos cimentados ou de concreto simples, com ou sem 

barra impermeável, paredes externas com ou sem revestimento, instalações sanitárias 

incompletas e simples. 

Valor Unitário: 0,55 a 0,75 de H82QN 
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2.3.2.2. Armazéns comuns médios 

Com um só pavimento; dotados de estruturas de concreto mistas ou metálicas; cobertura 

de telhas francesas ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, com ou 

sem lanternim; com ou sem forro (“Eucatex” ou madeira); pé-direito até 5,00m; vãos indo 

de 6,00 até 12,00m; pisos cimentados, cerâmica comum ou caco de cerâmica; barras de 

cimento, azulejos; pintura de cal, portas de ferro de enrolar ou equivalentes, caixilhos de 

ferro fixos e basculante; instalações sanitárias completas e de boa qualidade, podendo 

ter divisões internas para escritórios e outros. 

Valor Unitário: 0,80 a 1,30 de H82QN 

2.3.3.1. Armazéns industriais modestos 

Construídos com estrutura metálica ou de concreto armado, pé-direito de 5,00 metros ou 

mais, cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, metálica, 

sem forros, parede com revestimento externo e interno; sem divisões internas; 

instalações sanitárias simples e incompletas. 

Valor Unitário: 0,70 a 1,00 de H82QN 

2.3.3.2. Armazéns Industriais médios  

Construídos com mais de um pavimentos; com grandes estruturas de concreto armado, 

permitindo a instalação de pontes rolantes ou outros equipamentos correlatos; telhados 

com tesouras ou treliças metálicas ou de concreto armado de grandes vãos; coberturas 

de telhas de fibrocimento; pés-direitos de 5,00 metros ou mais; divisões internas para 

escritórios, laboratórios, etc., com acabamentos equivalentes aos das residências 

médias; instalações elétricas completas incluindo cabines de força; instalações sanitárias 

completas e de boa qualidade, também equivalente às das residências médias. 

Valor Unitários: 1,20 a 1,80 de H82QN 

2.3.3.3. Armazéns industriais finos 

Semelhantes quantos à estrutura, ao tipo anterior. Diferem no acabamento e no cuidado 

arquitetônico, que se assemelham aos das residências finas, e nas instalações 

suplementares para combate a incêndio, renovação de ar, etc. 

Valor Unitário: acima de 2,30 x H82QN 
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4. CONCEITO DOS VALORES APURADOS NESTE LAUDO  
 

Valor de mercado 
(justo): 

 

  
                                       
 

 É o preço mais alto em termos de dinheiro, que a propriedade 
irá trazer se exposta para venda no mercado, permitindo um 
tempo razoável para achar um comprador que adquira com 
conhecimento de todos os usos para qual está destinada e 
também para usos futuros. 
 

5. TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO DESTE LAUDO 
 

O tratamento dos elementos pesquisados far-se-á   através da aplicação das seguintes 
terminologias e conceitos: 
 

At : Área do Terreno 
   
Vu : Valor Básico Unitário 
   
Vt : Valor Total do Terreno 
   
Cap : Coeficiente de Aproveitamento; 
   
  Visa corrigir o aproveitamento em relação ao zoneamento do local do 

imóvel.  

   
Ce : Coeficiente de Esquina ou Frentes Múltiplas; 

 
  Quando o terreno possui uma ou mais frentes são calculados estes 

fatores para enquadramento do mesmo junto as normas de avaliação. 
Não são aplicados em terrenos industriais 

   
Fp : Frente Projetada do Terreno; 
   
  Frente do terreno avaliando ou do elemento pesquisado. 

   
Fr : Frente de Referência do Terreno; 
   
  Frente de referência recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
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F : Expoente da Fórmula do Coeficiente de Frente; 
   
  Representado pelo expoente de 0,25 sobre a expressão do coeficiente 

de frente. 
 

Cf : Coeficiente de Frente; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes testadas dos 

elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, seu resultado é transportado para o terreno avaliando e este 
será valorizante ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões 
da Região. Não são aplicados em terrenos industriais. 

   
Pe : Profundidade Equivalente; 
   
  Obtida da divisão da área do terreno avaliando pela sua testada efetiva 

ou projetada. 

   
Pm : Profundidade Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade recomendada pela zona de norma em que se enquadra o 

imóvel avaliando. 

   
Pma : Profundidade Máxima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade Máxima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 

   
Pmi : Profundidade Mínima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade mínima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
 

P : Expoente da Fórmula de Coeficiente de Profundidade; 
   
  Representado pelo expoente de 0,50 sobre a expressão do coeficiente 

de profundidade. 

   
Cp   : Coeficiente de Profundidade; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes profundidades 

dos elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, transpormos para o terreno avaliando e este será valorizante 
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ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões da Região. Não 
são aplicados em terrenos industriais 
 

Ff : Fator de Oferta; 
   
  Visa corrigir o valor atribuído ao imóvel excluindo-se a elasticidade de 

mercado. 
 

Ft : Fator Topografia; 
   
  Compara as condições topográficas do terreno avaliando com à do 

elemento comparativo, visando obras especiais para seu 
aproveitamento. 

Ftr : Fator Transporte; 
   
  É uma função da localização do elemento comparativo em relação ao 

imóvel avaliando. 

Fa : Fator Atualização; 
   
  Atualiza o valor do elemento pesquisado em data anterior à data base do 

laudo, levando-se em consideração a situação de mercado. 

   
Fs : Fator Superfície; 
   
  Visa corrigir os terrenos úmidos, alagadiços, brejosos ou pantanosos, em 

relação ao terreno avaliando. 

   
Fmp : Fator Melhoramento Público; 
   
  Permite comparar elementos pesquisados e o avaliando, considerando-

se a existência ou inexistência de melhoramentos públicos. 

   
Fga : Fator Grandeza de Área; 

 
  Permite a correção das variações de preços que podem ocorrer em 

função do tamanho da área do imóvel avaliando com à do elemento 
pesquisado. 

   
Fz : Fator Zona; 
   
  Aplicado para ajuste do diferencial de potencial máximo construtivo 

permitido pela no zoneamento dos elementos pesquisados em relação 
ao avaliando. 
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Fin : Fator Incorporação; 
   
  Visa computar o efeito valorizante incorporação possível em terrenos 

com dimensões iguais ou acima de 1.000 m². 
 

Ab : Área das Construções e/ou Benfeitorias 
   
Vub : Valor Unitário das Construções e/ou Benfeitorias. 
   
Vb : Valor Total das Benfeitorias 
   
Fob : Fator de Obsolescência; 
   
  Visa corrigir o valor novo das construções e/ou benfeitorias em função da 

depreciação da idade e estado de conservação.  

   
Fins : Fator Instalações Especiais; 
   
  Visa ajustar os valores dos elementos pesquisados ao avaliando em 

função da existência de instalações especiais que valorizem a construção 
e/ou benfeitoria. 

   
Fp : Fator Padrão; 
   
  Permite uma melhor comparação entre elementos pesquisados e 

avaliando, em função dos acabamentos utilizados nas edificações. 

   
Fg : Fator Garagem; 
   
  Este fator é aplicado visando o comparativo entre apartamentos ou 

escritórios com números diferentes de vagas, obtido através da relação 
do m²/nº de vagas.  

   
VI : Valor Total do Imóvel 

 
 

6. DOCUMENTAÇÃO 
 

A documentação suporte para embasar o trabalho foi fornecido pelo solicitante e 
compreende: 
1- IPTU e Certidão 
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7. VISTORIA  
 

Visa o presente laudo a avaliação de um imóvel comercial, com as seguintes 
características: 
 
Localização: 
 
O imóvel anteriormente citado localiza-se na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, 
esquina com Rodovia Lúcio Meira, Três Poços, Município de Volta Redonda, Estado do 
Rio de Janeiro. 
 
Características do logradouro de situação: 
 
As Vias acima mencionadas, no trecho lindeiro aos imóveis, tem característica de vias 
principais, atendendo ao tráfego de interligação entre municípios. 
 
Desenvolvem-se em traçado retilíneo sobre perfil plano, são dotadas de uma pista   de 
rolamento, pavimentada em asfalto, apresentando cerca de 10,00 m de largura entre os 
alinhamentos confrontantes e bom estado de conservação. 
 
Acessibilidade/transporte: 
 
Destaca - se como principal via   de acesso à região as próprias vias. 
Com referência a transporte coletivo, constatamos a existência de linhas regulares de 
ônibus municipal e intermunicipal trafegando pela região proporcionando ligação à 
diversas regiões vizinhas e ao centro da cidade. 
 
Tipo de ocupação: 
A região possui ocupação heterogênea caracterizada por comércio de âmbito local, 
comércio varejista, comércio de serviços, residências, etc.  
 
Melhoramentos Públicos: 
O local é servido por todos os melhoramentos públicos existentes na cidade: rede de 
água domiciliar, energia elétrica (luz e força), telefone, iluminação pública, captação de 
águas pluviais e esgoto, serviços postais, coleta de lixo, limpeza e conservação viária. 
 

7.1 - DESCRIÇÃO DOS TERRENOS 
 
De acordo com vistoria realizada “in loco”, os terrenos avaliando apresentam as 
seguintes características: 
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Detalhamento dos Terrenos: 
 
Área do terreno    :      12.685,45m² 
 

Configuração     : Irregular 
Topografia          :  Plana   
Superfície           :  Seco 

 

7.2- ZONEAMENTO/POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO TERRENO 
 

O terreno enquadra-se na classificação de zona “Urbana de uso misto” de acordo com 
a lei de zoneamento do município de Volta Redonda. 

 
7.3 -  DESCRIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 

 
Sobre o terreno descrito e caracterizado encontram-se edificada algumas construções 
que serão descritas separadamente de acordo com os padrões construtivos e/ou 
utilização, bem como as benfeitorias existentes. 
 
7.3.1.1-Administração e depósito 

 
Construção com 1 e 3 pavimentos, edificada em estrutura de concreto, fechamentos 
laterais em alvenaria, fachada em massa pintada, cobertura em telhas de fibrocimento e 
metálicas, sobre estrutura de madeira e metálica. 
 

Descrição interna: térreo 

Dependências Forro Parede Piso Caixilhos Porta 

Lojas Laje Massa pintada Cerâmica Sem Metálica 

Recepção Laje Massa pintada Laminado plástico Metálico Metálica 

Salas Laje Massa pintada Laminado plástico Vidro Madeira 

Banheiros Laje Azulejo Laminado plástico Metálico Madeira 

Depósito/manut. Sem Massa pintada Cimento Metálicos Metálica 

Refeitório Acústico Massa pintada Cerâmica Metálicos Metálica 

Descrição interna: 1° andar 
Salas Acústico Massa pintada Laminado plástico Metálicos Madeira 

Banheiros Acústico Azulejo Laminado plástico Metálicos Metálica 
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Copa Acústico Massa pintada Laminado plástico Metálico Madeira 

Descrição interna: 2° andar 
Salão Sem Massa pintada Cimento Metálicos Madeira 

Banheiros Sem Azulejo Cimento Metálicos Madeira 

 
7.3.1.2-Galpão DEOS. 

 
Construção com 1 pavimento, edificada em estrutura de concreto, fechamentos laterais 
em alvenaria, fachada em massa pintada, cobertura em telhas de fibrocimento, sobre 
estrutura de madeira. 
 

Descrição interna:  

Dependências Forro Parede Piso Caixilhos Porta 

Recebimento Laje Bloco pintado Cerâmica Metálico Madeira 

Marcenaria Sem Bloco pintado Cimento Sem Madeira 

 
7.3.1.3-Galpão de equipamentos 

 
Construção com 1 pavimento, fechamentos laterais em telhas metálicas, cobertura em 
telhas metálicas, sobre estrutura metálica. 
 
7.3.1.4-Oficina mecânica 

 
Construção com 1 pavimento, edificada em estrutura de concreto, fechamentos laterais 
parciais em alvenaria, fachada em massa pintada, cobertura em telhas de fibrocimento, 
sobre estrutura de madeira. 
 
7.3.1.5-Abastecimento de diesel 

Cobertura em telhas metálicas, sobre estrutura metálica com piso de cimento. 
7.3.1.6-Barracão trocas e equipamentos 

 
Construção com 1 pavimento, edificada em estrutura de concreto, fechamentos laterais 
em alvenaria, fachada em massa pintada, cobertura em telhas de fibrocimento, sobre 
estrutura de madeira. 
 
7.3.1.7-Arquivo e vestiários 
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Construção com 3 pavimentos, edificada em estrutura de concreto, fechamentos laterais 
em alvenaria, fachada em massa pintada, cobertura em telhas fibrocimento, sobre 
estrutura de madeira, piso de cimento. 
 

Descrição interna:  

Dependências Forro Parede Piso Caixilhos Porta 

Arquivo Laje/sem Massa pintada Cimento Metálico Madeira 

Vestiários Laje Azulejo Cerâmica Metálicos Madeira 

 
7.3.1.8-Portaria 

 
Construção com 1 pavimento, edificada em estrutura de concreto, fechamentos laterais 
em alvenaria, fachada em massa pintada, cobertura em telhas de fibrocimento, sobre 
estrutura de madeira. 
 
7.3.1.9-ADEOS 

 
Construção com 1 pavimento, edificada em estrutura de concreto, fechamentos laterais 
em alvenaria, fachada em massa pintada, cobertura em telhas de fibrocimento, sobre 
estrutura de madeira. 
 

Descrição interna:  

Dependências Forro Parede Piso Caixilhos Porta 

Banheiros Laje Azulejo Ardósia Metálicos Madeira 

Sala Laje Massa pintada Ardósia Metálico Madeira 

Lazer Laje Massa pintada Cimento Sem Sem 

 

Conservação Idade aparente Pé direito Área construída 
total 

Vida útil reman. 

Bom 20 3,00 m 8.029,70 30 anos 
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8. -  AVALIAÇÃO 
 

8.1 - VALOR DO TERRENO  
 
Após análise dos elementos pesquisados na planilha de homogeneização, respeitados 
os intervalos de variação de 30% acima e abaixo da média, o valor unitário básico, 
resultou em: 

 
A expressão que definirá o valor do terreno é: 
 
Vt = At x Vu  
 
Substituindo-se a expressão, teremos: 
 
Vu = R$ 307,11 /m². 
 
Vt = 12.685,45 m² x R$ 307,11 /m²  
 
Vt = R$ 3.895.828,00 

 
 
8.2 -  VALOR DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 
 
O valor das construções e/ou benfeitorias está demonstrado em tabela anexa. 
 

8.3 - VALOR TOTAL DO IMÓVEL PARA MERCADO 
 
Conforme comentado anteriormente, o valor do imóvel foi obtido por meio da somatória 
do valor do terreno e das construções e benfeitorias. 
 
                                                        
     

Valor total do Terreno : R$ 3.895.828,00 
   
Valor total das construções e/ou benfeitorias : R$ 10.977.804,00 
   
Valor residual das benfeitorias : R$   1.097.780,00 

                                                                                          
Valor total do imóvel : R$ 14.873.632,00 
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9. - P L A N I L H A  D E  H O M O G E N E I Z A Ç ÃO 
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V. UT IDADE V. UT ÁREA VALOR UNIT COEFIC. VALOR UNIT VALOR VALOR VALOR TAXA

ITEM DESCRIÇÃO TOT APAR. REM (m2) NOVO ( R$) DEPREC. DEPREC.(R$) TOTAL (R$) RESIDUAL (R$) A DEPRECIAR (R$) ANUAL %

1 Construções 50 20 30 8.029,70    1.850,00      0,739      1.367,15                  10.977.804 1.097.780 9.880.024 3,33

8.029,70    TOTAL GERAL (R$) 10.977.804 1.097.780 9.880.024

A área utilizada  para cálculo foi fornecida pelo solicitante

Obs. CUB 06/2017

R$ 1.417,39/m²

PLANCON - VALOR DAS CONTRUÇÕES  

Área total coberta

D A D O S    C O M P A R A T I V O S
PLANILHA DE CÁLCULO DE VALORES

LOCAL: Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, 10.000 Área 12.685,45 m²  Zona : Urbana LAUDO No. IM-5103

MUNICÍPIO: Volta Redonda   

ESTADO: Rio de Janeiro  TIPO Terreno DATA 01/11/2017

D A D O S  D O S  I M Ó V E I S  P E S Q U I S A D O S

No.FONTE LOCALIZAÇÃO CATEGORIA VALOR TOTAL At Frente Top. Vub/Terr Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator V.U.Hom

R$ m² m R$ Top Fonte Grand Melhor M.Test Zona Transp R$

1 Leonardo imoveis RUA 1 ESQUINA COM A RUA 5 Terreno 340.000,00 360 Urbana Plana 944,44    1,00 0,90 0,75 1,00 1,00 1,00 0,70  446,25

(024) 3346.7902

2 EII IMOVEIS RODOVIA DO CONTORNO Terreno 3.500.000,00 13800 Urbana Plana 253,62    1,00 0,90 1,06 1,00 1,00   1,00 1,00  241,96

(024) 3348-1020 REF 9935

 

3 DIARIO DO VALE RODOVIA DO CONTORNO Terreno 2.800.000,00 13500 Urbana Aclive 207,41    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  207,41

(024)3340-8500 REF ON1238

 

4 VIVA REAL AV PAULO ERLI ALVES ABRANTES Terreno 3.500.000,00 13800 Urbana Plana 253,62    1,00 0,90 1,06 1,00 1,00   1,00 1,00  241,96

(024)3347-1814 REF 9935

 

5 VIVA REAL RODOVIA DO CONTORNO Terreno 304.000,00 440 Urbana Plana 690,91    1,00 0,90 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80  397,96

(024)3347-1814 REF L01

 

Cond.Parâmetro: OBS: ELEMENTOS FORA DE LIMITE: Nenhum SOMA 1.535,53

MÉDIA 307,11

LIMITE SUPERIOR (+30%) 399,24

Valor do terreno LIMITE INFERIOR   (-30%) 214,97

 VALOR UNIT.HOMOG.FINAL 307,11

   

R$ 3.895.828,00

Zona

Topografia Plana
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
IM – 5104/17  

 
  

 
SOLICITANTE : Floresta Comércio e Indústria S/A 
   
   
PROPRIETÁRIO : Acácia Empreendimentos S/A 
   
   
TIPO : Loja 2 
   
   
OBJETIVO : Determinação do valor justo e residual 
   
   
DATA BASE : 01/11/2017 
   
   
LOCAL : Avenida Amaral Peixoto, 748 

  Bairro : Centro 
  Município : Volta Redonda 
  Estado : Rio de Janeiro 
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1. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO 
 
 

De acordo com os dados expostos no presente laudo, apresentamos abaixo o valor 
conclusivo da avaliação dos imóveis de propriedade da Acácia Empreendimentos S/A, 
situado na Avenida Amaral Peixoto, 748, município de Volta Redonda, Estado do Rio de 
Janeiro, com 1.142,60 m² de terreno e 1.198,70m² de construções. 
 
 
 
Valor total para mercado                                 : R$ 6.967.885,00 
 (Seis milhões, novecentos sessenta sete mil oitocentos oitenta cinco reais) 

 
Valor residual das benfeitorias                       : R$ 239.141,00 
 (Duzentos e trinta nove mil cento e quarenta e um reais) 

 
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 01 novembro de 2017. 

 
 

 
SBA Serviços de Avaliação Patrimonial 

 
CREA - SP 2037081 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 OBJETIVO 
 

O presente laudo destina-se a descrever os procedimentos que conduziram a avaliação 
para valores de mercado, na data base de 01 de novembro de 2017, do bem solicitado. 
 
A avaliação foi realizada por profissionais devidamente habilitados e segundo as 
diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE, definidas 
na Norma Brasileira Registrada NBR nº 14653-2. 
 
Os valores aqui apresentados referem-se a pagamento à vista. 
 
Considera-se que as informações aqui contidas, fornecida por terceiros, referente as 
pesquisas de mercado, são verdadeiras e foram prestadas de boa fé. 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 
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3. METODOLOGIA 
 
O imóvel foi avaliado de acordo com as diretrizes da Norma Brasileira Registrada – NBR 
14653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Quando não aplicáveis 
os métodos constantes das normas utilizamos outros métodos consagrados especiais, 
cujo o uso se impõe pelas peculiaridades do imóvel a avaliar. 
 
De acordo com a natureza, avaliamos o bem, supondo-se que continuará a ser utilizado 
para a mesma finalidade em que se encontra na época da avaliação; livre e 
desembaraçado de qualquer ônus ou gravames que possam existir sobre o mesmo. 
 
MÉTODO EVOLUTIVO 
 
A composição total do imóvel avaliando foi obtida através da conjugação de métodos a 
partir do terreno, considerados os custos de reprodução das benfeitorias devidamente 
depreciado e o fator de comercialização, ou seja: VI = (VT +CB) * FC, onde 
 
VI = valor do imóvel 
VT = valor do terreno 
CB = custo de reedição das benfeitorias 
FC = fator de comercialização 
 
  TERRENO 

 
Utilizamos o método comparativo de dados de mercado, aquele, em que o valor do 
imóvel é obtido através da comparação de dados de mercado, relativos a outros de 
características similares, tendo como procedimento a definição de uma área homogênea 
e mesma região geoeconômica, para pesquisa de valores. 
 
A seguir fizemos o tratamento por fatores dos valores pesquisados visando obter 
equivalência financeira (valor à vista) no tempo (data da avaliação), e correção devido a 
natureza da fonte de informação. 
 
  CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 
 
O custo de reedição (custo de reprodução devidamente depreciado) das construções e 
benfeitorias foi obtido considerando-se, os materiais empregados na edificação, 
estabelecendo-se assim um bem novo e pelo estudo efetuado pela Comissão de Peritos 
Nomeados pelos M.M. Juízes da Vara da Fazenda Municipal da Capital de São Paulo, 
adaptado para a região em questão, pelo Provimento n.º 02/86, com valores unitários 
básicos para a data da avaliação (Valores de edificações e imóveis urbanos IBAPE/SP 
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– Versão 2.002). Este estudo classifica os diversos tipos de construção, segundo as 
finalidades. O estudo estabelece faixa de padrão por tipo de construção cujo valor é 
atualizado por meio de publicação mensal do SINDUSCON – Sindicato das Indústrias 
de Construção Civil do Estado de São Paulo. 

 
Para o cálculo da depreciação utilizamos o método do valor decrescente (diminisching 
balance method) que considera a idade aparente o estado de conservação, aplicando-
se a fórmula: 

 
Kd = (1-R)n , onde: 

 Kd = coeficiente de depreciação 
 R = razão de depreciação 
 n = idade 

 
 
“PROVIMENTO 02/86” (SIC) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Estudo procedido pela Comissão de Peritos nomeada pelo Provimento nº 02/86 dos 

M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital. Representa a 

adequação do procedente, de junho de 1986, às condições atuais do mercado imobiliário. 

1.2. Tendo em vista os dados estatísticos utilizados os resultados recomendados tem 

validade a partir da presente data. Para apuração dos valores unitários de venda foi 

alterada a sistemática de cálculo, do trabalho anterior, estabelecendo-se faixas de 

valores para cada um dos padrões construtivos. O presente estudo introduz descrições 

mais atualizadas e insere novas classificações para residências de padrões inferiores. 

1.3. Como nos precedentes, os unitários obtidos através do presente já englobam todos 

os fatores determinados dos valores finais, não admitindo, por consequência, qualquer 

acréscimo, quer a título de “vantagem da coisa feita”, quer a pretexto de “fator de 

comercialização”, por já estarem estes componentes neles contidos. 

1.4. Os critérios estudados dizem respeito, especificamente, a imóveis do Município de 

São Paulo, devendo ser devidamente aferidos e adaptados para outros mercados, ainda 

que vizinhos e/ou próximo. 

1.5. A Comissão prossegue no seu trabalho com a finalidade de aprimorar os estudos 

classificatórios, na busca permanente de adequação ao mercado imobiliário. 
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2. CLASSIFICAÇÃO DE UNITÁRIOS 

2.1. RESIDÊNCIAS 

2.1.1. Barracos rústicos  

Construídos com paredes e coberturas feitas de sobras dos mais variados tipos de 

materiais de construção, tais como: tábuas, folhas de lata ou de zinco, papelões, 

plásticos, telhas de fibrocimento, etc. Os pisos, embora sejam quase sempre, de terra 

batida, podem esporadicamente, serem cimentados ou atijolados. 

Esse tipo de habitação é comumente encontrado em favelas, constituídos na maior parte 

das vezes de um único cômodo, podendo apresentar WC externo. 

Valor Unitário: 0,07 a 0,09 de H82QN. 

2.1.2. Barracos 

Construídos com paredes de madeira, podem ser: chapas de compensado, “EUCATEX” 

ou similar; tábuas, etc. Cobertura em telhas de fibrocimento ou de barro apoiadas em 

vigas de madeira; pisos cimentados, tábuas corridas ou atijolados. Podem eventualmente 

apresentar instalações elétricas/hidráulicas habitualmente, em favelas compostas de um 

ou mais cômodos e, em geral, com WC externo. 

Valor Unitário: 0,10 a 0,15 de H82QN 

2.1.3. Residências proletárias rústicas 

Construídas em regime de mutirão comumente encontradas em loteamentos pobres ou 

irregulares de periferia, com pouca e nenhuma infraestrutura. Erigidas em alvenaria de 

blocos de concreto ou similar, sem revestimentos interno e externo, pé-direito aquém dos 

legalmente especificados, cobertura em lajes pré-fabricadas, sem impermeabilização ou 

telhas de fibrocimento ou barro; pisos cimentados ou de cacos de cerâmica, instalações 

elétricas / hidráulicas aparentes e incompletas. Constituídas de um ou mais cômodos 

podendo o WC ser interno. 

Valor Unitário: 0,35 a0,50 de H82QN 

2.1.4. Residências proletárias 
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Térreas, erigidas em alvenaria de tijolo de barro ou blocos de concreto, revestimento 

interno em reboco grosso podendo ter pintura de cal ou à base de látex e, eventualmente, 

revestimento externo. Cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

sem forro; ocasionalmente podem ter por cobertura, laje pré-moldada ou sem 

revestimento interno. Os pisos são em geral cimentados (com ou sem vermelhão) ou de 

cacos de cerâmica. Compostas normalmente de 2 cômodos e cozinha, podendo ser o 

WC externo. As instalações elétricas e hidráulicas geralmente são aparentes. Esquadrias 

de madeira e/ou ferro simples. 

Valor Unitário: 0,60 a 0,85 de H82QN 

2.1.5. Residências modestas 

Térreas ou assobradadas, erigidas em alvenaria de tijolos de barro ou blocos de 

concreto, revestimento interno e externo de reboco grosso com pintura de cal ou à base 

de látex. Cobertura de telhas de barro ou de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de madeira, EUCATEX ou equivalente; a cobertura pode também ser constituída 

de laje pré-moldada revestida interna e externamente. Pisos cimentados com pigmento 

de cor, ou cacos de cerâmica na cozinha e WC e tacos de 2ª qualidade, assoalhados 

cacos de cerâmica, ladrilhos cerâmicos de baixa qualidade ou até cimentado com 

pigmento de cor nas demais dependências. Composta geralmente de 2 a 3 cômodos, 

cozinha e WC interno impermeável a óleo ou azulejo de 2ª qualidade até a altura de 

1,60m. Instalações elétricas e hidráulicas embutidas. Esquadrias de madeira e/ou de 

ferro de razoável qualidade. 

Valor Unitário: 0,90 a 1,15 x H82QN 

2.1.6. Residências médias inferiores 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, composta de sala, 2ou 3 dormitórios, 

banheiro, cozinha e WC externo para empregada. Erigidas em alvenaria de tijolos de 

barro ou blocos de concreto, revestidas interna e externamente com reboco fino e pintura 

à base de látex, cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de laje pré-moldada revestida, madeira, estuque ou placas de gesso. 

Pisos de tacos comuns de peroba ou carpete na sala e dormitórios, de cacos de cerâmica 

ou cerâmica vitrificada nos banheiros e cozinha e cimentados ou cacos de cerâmica no 

quintal. A cozinha e o banheiro apresentam barras de azulejos brancos ou de cor. As 
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esquadrias são de ferro e as janelas têm venezianas de madeira ou de alumínio. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas e de boa qualidade. 

Valor Unitário: 1,20 a 1,40 x H82QN 

2.1.7. Residências médias comerciais 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, compostas de sala, 2 ou 3 dormitórios 

(eventualmente uma suíte), banheiro, lavabo, cozinha, quarto e WC para empregada e 

abrigo ou garagem para automóvel. Cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre 

estrutura de madeira, forro de laje pré-moldada. Revestimento interno e externo de 

reboco fino (internamente podendo ser acabado em massa corrida), pintura à base látex, 

azulejos brancos, de cor ou decorados até o teto da cozinha e banheiros, pisos de 

ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade na cozinha e banheiro e tacos de 

peroba ou carpete na sala e dormitório. Caixilhos de ferro ou de alumínio e janelas com 

venezianas de madeira ou de alumínio com grades de proteção. Escadas acarpetadas 

ou granilite. 

Valor Unitário:1,45 a 1,65 x H82QN 

2.1.8. Residências médias superiores 

Térreas ou com 2 pavimentos em geral isoladas, comumente composta de: sala 

(podendo ter dois ambientes: jantar e estar), 3 ou mais dormitórios (eventualmente uma 

suíte), dois banheiros, lavabo social, copa e cozinha, quarto WC para empregadas, 

lavanderia e garagem ou abrigo para um ou dois automóveis. Fachadas tratadas com 

aplicação de revestimentos mais sofisticados, que não apenas o reboco fino e com 

pintura à base de látex. Cobertura de telhas de barro sobre estrutura de madeira, forro 

de laje, erigida com estrutura mista (concreto/alvenaria). Revestimento interno acabado 

em massa corrida e pintura látex, azulejos decorados até altura do teto ou revestimento 

de epóxi na cozinha, copa e banheiro. Piso da sala e dos dormitórios de tacos de madeira 

de 1ª qualidade, ou assoalhados, ou carpete acima de 6mm, ou similares, pisos de 

ladrilhos cerâmicos, decorado ou não, ou placas de mármore, ou placas de granito ou 

similar. Caixilhos de ferro ou de alumínio, janelas com venezianas de madeira ou de 

alumínio com grade de proteção. 

Valor Unitário: 1,70 a 2,00 x H82QN 

2.1.8. Residências finas 
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Isoladas de ambos os lados, em terreno de boa proporção, obedecendo a estilo 

arquitetônico definido, compostas geralmente de: hall, 3 salas ou mais (“living, sala de 

jantar, escritório, biblioteca, salão de inverno, estúdio, etc.), lavabo, sala de almoço, copa, 

cozinha com despensa, 4 ou mais dormitório (pelo menos uma suíte), 2 ou mais 

banheiros, apartamento de empregados, garagem ou abrigo para no mínimo 3 

automóveis e, não raras vezes piscina. Erigida com estrutura completa de concreto 

armado, cobertura de telhas de barro ou equivalente sobre tesouras de madeira. Parede 

com revestimento interno na copa cozinha e banheiros em azulejos decorados até o teto, 

epóxi, látex sob massa corrida e/ou tecidos, e/ou papel decorado nos demais. Pisos frios 

de ladrilhos cerâmicos de qualidade, granito, mármore ou epóxi, banheiros com 

banheiras montadas in loco de mármore, epóxi, fibra de vidro ou similares, podendo ainda 

ter sauna. Aquecimento central, caixilhos de ferro, alumínio ou chapa decorada, vidro 

temperados. Áreas livres do terreno (quintal jardim) tratado, com ajardinamento e pisos 

frios de qualidade. Escada de mármore ou carpete, corrimão de ferro fundido ou madeira 

entalhada. 

Valor unitário: 2,20 a 3,50 x H82QN 

2.1.10. Residências de luxo 

Do melhor padrão, em terreno de grandes dimensões (mais de 1000m), obedecendo a 

projeto arquitetônico sofisticado e esmerado e atendendo às necessidades e/ou desejo 

de morador, cercada de jardins e dotada de piscinas, vestiário, quadras de tênis, 

churrasqueira, etc. Dependências de estadia noturno em grande número (acima de 4) 

constituindo apartamento completo (dormitório, sala, banheiro e closet). Cômodos de 

estada social variados (“living”, sala de almoço e jantar, sala de recepções, biblioteca, 

estúdio, escritório, sala de música, lavabos, etc.). Parte de serviço contendo copa, 

cozinha, adega, lavanderia, despensa, diversos cômodos para criadagem, garagens para 

vários automóveis. Acabamentos diversificados com característica requintadas. 

Instalações incluindo equipamentos de ar condicionado, aquecimento central, 

intercomunicadores e sinalizadores, eventualmente elevadores (no caso de mais um 

andar), equipamento para captação de energia solar, equipamento para hidromassagem, 

etc. 

Valor unitário: acima de 4,0 x H82QN 

OBSERVAÇÃO: 
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Nas residências de luxo, a avaliação deve ser feita, preferencialmente, através de 

orçamento específico, descrito, como acréscimo da “vantagem da coisa feita”. O unitário 

apontado serve para aferição. 

2.2. APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS 

2.2.1. Apartamentos e escritórios modestos 

Prédios com até quatro pavimentos, sem elevadores, fachadas com acabamento de 

massa fina, hall e escadaria com pisos de ladrilhos de 2ª, cerâmica de 2ª, cacos de 

cerâmicas ou até cimento liso, paredes revestidas de massa grossa ou com barra 

impermeável até 2,00m. Os apartamentos possuem áreas molhadas com pisos do 

mesmo tipo que “hall” paredes com revestimento de azulejos de 2ª até 2,00m; partes 

secas com pisos em tacos de peroba de 2ª, do tipo mais econômica. Instalação 

hidráulicas/elétricas sumárias com o número mínimo de interruptores, tomadas, 

aparelhos sanitários e pontos de água (somente pia). 

Valor Unitário: 1,00 a 1,30 x H82QN 

Os escritórios em geral, tem instalações sanitárias coletivas em número mínimo, e 

possuem acabamentos equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário: 0,85 a 1,05 x H82QN 

2.2.2. Apartamentos e escritórios médios inferiores 

Prédios com até 4 andares, ou mais, dotados, ou de, elevadores (de marca comum), 

fachada com acabamento com massa fina, o com aplicação de pastilhas, ladrilhos, ou 

equivalente, no andar térreo, hall e escadarias com pisos em cerâmicas comum ou 

vitrificada, ou lajotas de barro, paredes de massa fina com barra impermeável até 2,00m. 

Os apartamentos possuem áreas molhadas com piso de cerâmica vitrificada ou 

equivalente de boa qualidade, barras de azulejos brancos ou de cor; áreas secas com 

piso de tacos comuns ou carpete e paredes com massa fina à base de látex. Caixilharia 

e esquadrias de tipos comuns, instalações elétricas e hidráulicas econômicas, com o 

número mínimo de interruptores e tomadas e instalações, somente, de água fria (com 

válvulas de descarga automáticas embutidas). 

Valor Unitário Com Elevador: 1,35 a 1,55 x H82QN 
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Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios possuem instalações sanitárias em maior número, ainda que coletivas. Os 

acabamentos são equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,10 a 1,30 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.3. Apartamentos e escritórios médios comerciais 

Prédios em geral com mais de 4 andares, dotados de elevadores de marcas médias, 

fachadas principais com aplicação de pastilhas ou equivalente. Hall de entrada, no térreo, 

com piso em ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade, paredes com lambris, 

revestimento de pastilhas ou equivalentes. Hall, escadas e corredores dos andares com 

piso de granilite, paredes com massa fina e pintura à base de látex. Os apartamentos 

possuem áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa 

qualidade ou cacos de mármore, paredes de azulejos lisos ou decorados até o teto e 

áreas secas com pisos de tacos de peroba ou carpete, paredes em massa fina ou corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétricas de boa qualidade e instalações 

sanitárias dotadas de todos os aparelhos, só servidos por água fria. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,75 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios têm as mesmas característica e instalações. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,55 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.4. Apartamentos e escritórios médios superiores 

Fachadas revestidas de massa fina com pintura à base de látex acrílico, entrada social 

não necessariamente ampla, porém com pisos de mármore, granito polido ou equivalente 

e paredes com lambris decorativos de madeira, fórmica, material termo acústico, etc. 

Elevadores de marcas médias ou superiores, com pelo menos um tendo acesso à 

garagem. Entrada de serviço pelas garagens, escadarias em partes comuns dos andares 

de granilite emassa fina com pintura à base de látex. Nos prédios de habitação, dois ou 
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mais apartamentos por andar, áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos, cacos 

de mármore, paredes com azulejos decorados até o teto ou epóxi e áreas secas com 

pisos em tacos de 1ª qualidade ou carpete sobre cimento emparedes de massa corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétrica e hidráulica completas de boa qualidade, 

com água quente e fria. 

Valor unitário com elevador: 2,10 a 2,40 x H82QN 

Os escritórios têm as mesmas características e instalações. 

Valor Unitário sem elevador: 1,90 a 2,20 x H82QN 

2.2.5. Apartamentos e escritórios finos 

Prédios com projetos arquitetônicos esmerados, estrutura totalmente embutida. Áreas 

externas com grandes afastamentos e jardinadas, com playground, ou pátio para 

estacionamento de visitantes, com parte pavimentada de pedras. Saguão social amplo, 

de acabamento esmerado, com pisos de mármore, granito polido, etc., paredes dotadas 

de material nobre e forros decorados. Elevadores de marca reputada, com as paredes 

dos sociais revestidas de material de boa qualidade, com acesso à garagem no subsolo, 

possuindo lugar, no mínimo, para dois automóveis por unidade, entrada de serviço 

independente e salão de festas de acabamento equivalente ao do saguão. Nos 

apartamentos, normalmente uma unidade por andar, com pelo menos quatro dormitórios 

(suítes), banheiro social, dormitórios de empregada, ampla área de serviço. Áreas 

molhadas com piso de mármore, granito polido ou epóxi, paredes com azulejos 

decorados até o teto ou epóxi. Áreas secas com piso de tacos de madeira, tábuas 

corridas ou granito, paredes com pintura acrílica, papel de parede ou equivalente. 

Instalação hidráulica completa, de boa qualidade, com equipamentos de: aquecimento 

central, sauna, hidromassagem, etc. 

Valor Unitário Com Elevador: 2,55 a 3,15 x H82QN 

Os escritórios têm a mesmas características e instalações. 

Valor Unitário Sem Elevador: 2,40 a 2,80 x H82QN 

2.2.6. Apartamentos e escritórios de luxo 

As características gerais são similares, porém em grau superior ao padrão fino, com 
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projetos estruturais feito para permitir passagem de dutos para ar condicionado, de redes 

tronco de hidráulica e eletricidade que permitam maleabilidade nas alterações de plantas 

(nos escritórios). São dotados de instalações de ar condicionado central, sistema de 

vigilância por TV, etc., e acabamentos equivalente às residências de luxo. 

Apartamentos: Valor Unitário: acima de 3,50 x H82QN 

Escritórios: Valor Unitário: acima de 3,00 x H82QN 

2.3. Lojas, Armazéns comuns e Armazéns Industriais 

2.3.1 Lojas: 

Os valores unitários das lojas comuns serão iguais, sem quaisquer outros acréscimos: 

1.º ao das edificações das quais façam parte. 

2.º ao apurado em função do padrão construtivo da edificação respectiva, quando 

isolada. 

Os das lojas situadas em zonas comerciais altamente valorizadas deverão ser obtidos 

ou pelo método de custo (somente quota do terreno, o custo da construção e a “vantagem 

da coisa feita”) ou pelo método comparativo direto ou, ainda pelo método de renda, a 

partir do valor locativo e considerando a taxa de capitalização de 10% aa. É vedado o 

uso dos valores de venda do presente estudo, mesmo que “corrigidos”, através de fatores 

ou “pesos”. 

2.3.2. Armazéns comuns: 

2.3.2.1. Armazéns comuns modestos: 

Com um só pavimento, podendo ou não ser totalmente fechado por alvenaria de 

elevação, com ou sem estrutura metálica ou de concreto (eventualmente cintas), 

cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, 

com vãos de até 6m, sem forro, pisos cimentados ou de concreto simples, com ou sem 

barra impermeável, paredes externas com ou sem revestimento, instalações sanitárias 

incompletas e simples. 

Valor Unitário: 0,55 a 0,75 de H82QN 

3103



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

16 
 

2.3.2.2. Armazéns comuns médios 

Com um só pavimento; dotados de estruturas de concreto mistas ou metálicas; cobertura 

de telhas francesas ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, com ou 

sem lanternim; com ou sem forro (“Eucatex” ou madeira); pé-direito até 5,00m; vãos indo 

de 6,00 até 12,00m; pisos cimentados, cerâmica comum ou caco de cerâmica; barras de 

cimento, azulejos; pintura de cal, portas de ferro de enrolar ou equivalentes, caixilhos de 

ferro fixos e basculante; instalações sanitárias completas e de boa qualidade, podendo 

ter divisões internas para escritórios e outros. 

Valor Unitário: 0,80 a 1,30 de H82QN 

2.3.3.1. Armazéns industriais modestos 

Construídos com estrutura metálica ou de concreto armado, pé-direito de 5,00 metros ou 

mais, cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, metálica, 

sem forros, parede com revestimento externo e interno; sem divisões internas; 

instalações sanitárias simples e incompletas. 

Valor Unitário: 0,70 a 1,00 de H82QN 

2.3.3.2. Armazéns Industriais médios  

Construídos com mais de um pavimentos; com grandes estruturas de concreto armado, 

permitindo a instalação de pontes rolantes ou outros equipamentos correlatos; telhados 

com tesouras ou treliças metálicas ou de concreto armado de grandes vãos; coberturas 

de telhas de fibrocimento; pés-direitos de 5,00 metros ou mais; divisões internas para 

escritórios, laboratórios, etc., com acabamentos equivalentes aos das residências 

médias; instalações elétricas completas incluindo cabines de força; instalações sanitárias 

completas e de boa qualidade, também equivalente às das residências médias. 

Valor Unitários: 1,20 a 1,80 de H82QN 

2.3.3.3. Armazéns industriais finos 

Semelhantes quantos à estrutura, ao tipo anterior. Diferem no acabamento e no cuidado 

arquitetônico, que se assemelham aos das residências finas, e nas instalações 

suplementares para combate a incêndio, renovação de ar, etc. 

Valor Unitário: acima de 2,30 x H82QN 
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4. CONCEITO DOS VALORES APURADOS NESTE LAUDO  
 

Valor de mercado 
(justo): 

 

  
                                       
 

 É o preço mais alto em termos de dinheiro, que a propriedade 
irá trazer se exposta para venda no mercado, permitindo um 
tempo razoável para achar um comprador que adquira com 
conhecimento de todos os usos para qual está destinada e 
também para usos futuros. 
 

5. TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO DESTE LAUDO 
 

O tratamento dos elementos pesquisados far-se-á   através da aplicação das seguintes 
terminologias e conceitos: 
 

At : Área do Terreno 
   
Vu : Valor Básico Unitário 
   
Vt : Valor Total do Terreno 
   
Cap : Coeficiente de Aproveitamento; 
   
  Visa corrigir o aproveitamento em relação ao zoneamento do local do 

imóvel.  

   
Ce : Coeficiente de Esquina ou Frentes Múltiplas; 

 
  Quando o terreno possui uma ou mais frentes são calculados estes 

fatores para enquadramento do mesmo junto as normas de avaliação. 
Não são aplicados em terrenos industriais 

   
Fp : Frente Projetada do Terreno; 
   
  Frente do terreno avaliando ou do elemento pesquisado. 

   
Fr : Frente de Referência do Terreno; 
   
  Frente de referência recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
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F : Expoente da Fórmula do Coeficiente de Frente; 
   
  Representado pelo expoente de 0,25 sobre a expressão do coeficiente 

de frente. 
 

Cf : Coeficiente de Frente; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes testadas dos 

elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, seu resultado é transportado para o terreno avaliando e este 
será valorizante ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões 
da Região. Não são aplicados em terrenos industriais. 

   
Pe : Profundidade Equivalente; 
   
  Obtida da divisão da área do terreno avaliando pela sua testada efetiva 

ou projetada. 

   
Pm : Profundidade Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade recomendada pela zona de norma em que se enquadra o 

imóvel avaliando. 

   
Pma : Profundidade Máxima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade Máxima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 

   
Pmi : Profundidade Mínima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade mínima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
 

P : Expoente da Fórmula de Coeficiente de Profundidade; 
   
  Representado pelo expoente de 0,50 sobre a expressão do coeficiente 

de profundidade. 

   
Cp   : Coeficiente de Profundidade; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes profundidades 

dos elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, transpormos para o terreno avaliando e este será valorizante 
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ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões da Região. Não 
são aplicados em terrenos industriais 
 

Ff : Fator de Oferta; 
   
  Visa corrigir o valor atribuído ao imóvel excluindo-se a elasticidade de 

mercado. 
 

Ft : Fator Topografia; 
   
  Compara as condições topográficas do terreno avaliando com à do 

elemento comparativo, visando obras especiais para seu 
aproveitamento. 

Ftr : Fator Transporte; 
   
  É uma função da localização do elemento comparativo em relação ao 

imóvel avaliando. 

Fa : Fator Atualização; 
   
  Atualiza o valor do elemento pesquisado em data anterior à data base do 

laudo, levando-se em consideração a situação de mercado. 

   
Fs : Fator Superfície; 
   
  Visa corrigir os terrenos úmidos, alagadiços, brejosos ou pantanosos, em 

relação ao terreno avaliando. 

   
Fmp : Fator Melhoramento Público; 
   
  Permite comparar elementos pesquisados e o avaliando, considerando-

se a existência ou inexistência de melhoramentos públicos. 

   
Fga : Fator Grandeza de Área; 

 
  Permite a correção das variações de preços que podem ocorrer em 

função do tamanho da área do imóvel avaliando com à do elemento 
pesquisado. 

   
Fz : Fator Zona; 
   
  Aplicado para ajuste do diferencial de potencial máximo construtivo 

permitido pela no zoneamento dos elementos pesquisados em relação 
ao avaliando. 
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Fin : Fator Incorporação; 
   
  Visa computar o efeito valorizante incorporação possível em terrenos 

com dimensões iguais ou acima de 1.000 m². 
 

Ab : Área das Construções e/ou Benfeitorias 
   
Vub : Valor Unitário das Construções e/ou Benfeitorias. 
   
Vb : Valor Total das Benfeitorias 
   
Fob : Fator de Obsolescência; 
   
  Visa corrigir o valor novo das construções e/ou benfeitorias em função da 

depreciação da idade e estado de conservação.  

   
Fins : Fator Instalações Especiais; 
   
  Visa ajustar os valores dos elementos pesquisados ao avaliando em 

função da existência de instalações especiais que valorizem a construção 
e/ou benfeitoria. 

   
Fp : Fator Padrão; 
   
  Permite uma melhor comparação entre elementos pesquisados e 

avaliando, em função dos acabamentos utilizados nas edificações. 

   
Fg : Fator Garagem; 
   
  Este fator é aplicado visando o comparativo entre apartamentos ou 

escritórios com números diferentes de vagas, obtido através da relação 
do m²/nº de vagas.  

   
VI : Valor Total do Imóvel 
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6. DOCUMENTAÇÃO 
 

A documentação suporte para embasar o trabalho foi fornecido pelo solicitante e 
compreende: 
 
1- IPTU  

 

7. VISTORIA  
 

Visa o presente laudo a avaliação de um imóvel comercial, com as seguintes 
características: 
 
Localização: 
 
O imóvel anteriormente citado localiza-se na Avenida Amaral Peixoto, Centro, Município 
de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. 
 
Características do logradouro de situação: 
 
A Via acima mencionada, no trecho lindeiro aos imóveis, tem característica de via 
principal, atendendo ao tráfego de âmbito local. 
 
Desenvolve-se em traçado retilíneo sobre perfil plano, é dotada de uma pista   de 
rolamento, pavimentada em asfalto, apresentando cerca de 15,00 m de largura entre os 
alinhamentos confrontantes e bom estado de conservação. 
 
Acessibilidade/transporte: 
 
Destaca - se como principal via   de acesso à região a própria via. 
Com referência a transporte coletivo, constatamos a existência de linhas regulares de 
ônibus municipal e intermunicipal trafegando pela região proporcionando ligação à 
diversas regiões vizinhas e ao centro da cidade. 
 
Tipo de ocupação: 
A região possui ocupação heterogênea caracterizada por comércio de âmbito local, 
comércio varejista, comércio de serviços, residências, etc.  
 
Melhoramentos Públicos: 
O local é servido por todos os melhoramentos públicos existentes na cidade: rede de 
água domiciliar, energia elétrica (luz e força), telefone, iluminação pública, captação de 
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águas pluviais e esgoto, serviços postais, coleta de lixo, limpeza e conservação viária. 
 

7.1 - DESCRIÇÃO DOS TERRENOS 
 
De acordo com vistoria realizada “in loco”, os terrenos avaliando apresentam as 
seguintes características: 

 
Detalhamento dos Terrenos: 
 
 
Área do terreno    :      1.142,60m² 
 

Configuração     : Irregular 
Topografia          :  Plana   
Superfície           :  Seco 

 

7.2- ZONEAMENTO/POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO TERRENO 
 

O terreno enquadra-se na classificação de zona “Urbana de uso misto” de acordo com 
a lei de zoneamento do município de Volta Redonda. 

 
7.3 -  DESCRIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 

 
Sobre o terreno descrito e caracterizado encontra-se edificada uma construção que será 
descrita separadamente de acordo com os padrões construtivos e/ou utilização, bem 
como as benfeitorias existentes. 
 
7.3.1.1-Loja e depósito 

 
Construção com 1 e 2 pavimentos, edificada em estrutura de concreto, fechamentos 
laterais em alvenaria, fachada em granito, cobertura em telhas metálicas, sobre estrutura 
metálica. 
 

Descrição interna:  

Dependências Forro Parede Piso Caixilhos Porta 

Salão de vendas Acústico Massa pintada Cerâmica Vidro Metálica 

Preparo hort Laje Massa pintada Ladrilho Sem Metálica 

Padaria Laje Azulejo Cerâmica Sem Sem 

3110



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

23 
 

Açougue Laje Azulejo Cerâmica Sem Sem 

Depósito Laje Massa pintada Cimento Sem Metálica 

Câmara fria Laje Massa pintada Cimento Sem Térmica 

Gerador Laje Acústico Cimento Sem Metálica 

Vestiários Laje Massa pintada Cimento Sem Sem 

Banheiros Laje Azulejo Cerâmica Metálico Madeira 

Copa Laje Massa pintada Cerâmica Metálica Madeira 

Depósito II Laje Massa pintada Cimento Sem Sem 

Banheiros cliente Laje Azulejo Cerâmica Sem Madeira 

 

Conservação Idade aparente Pé direito Área construída Vida útil reman. 

Bom 15 3,00 e 6,00m 1.198,70 35 anos 
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8. -  AVALIAÇÃO 
 

8.1 - VALOR DO TERRENO  
 
Após análise dos elementos pesquisados na planilha de homogeneização, respeitados 
os intervalos de variação de 30% acima e abaixo da média, o valor unitário básico, 
resultou em: 

 
A expressão que definirá o valor do terreno é: 
 
Vt = At x Vu  
 
Substituindo-se a expressão, teremos: 
 
Vu = R$ 4.005,32 /m². 
 
Vt = 1.142,60 m² x R$ 4.005,32 /m²  
 
Vt = R$ 4.576.478,00 

 
 
8.2 -  VALOR DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 
 
O valor das construções e/ou benfeitorias está demonstrado em tabela anexa. 
 

8.3 - VALOR TOTAL DO IMÓVEL PARA MERCADO 
 
Conforme comentado anteriormente, o valor do imóvel foi obtido por meio da somatória 
do valor do terreno e das construções e benfeitorias. 
 
                                                        
     

Valor total do Terreno : R$ 4.576.478,00 
   
Valor total das construções e/ou benfeitorias : R$ 2.391.407,00 
   
Valor residual das benfeitorias : R$    239.141,00 

                                                                                          
Valor total do imóvel : R$ 6.967.885,00 
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9. - P L A N I L H A  D E  H O M O G E N E I Z A Ç ÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3113



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

26 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. UT IDADE V. UT ÁREA VALOR UNIT COEFIC. VALOR UNIT VALOR VALOR VALOR TAXA

ITEM DESCRIÇÃO TOT APAR. REM (m2) NOVO ( R$) DEPREC. DEPREC.(R$) TOTAL (R$) RESIDUAL (R$) A DEPRECIAR (R$) ANUAL %

1 Construções 50 15 35 1.198,70    2.500,00      0,798      1.995,00                  2.391.407 239.141 2.152.266 2,86

1.198,70    TOTAL GERAL (R$) 2.391.407 239.141 2.152.266

A área utilizada  para cálculo foi fornecida pelo solicitante

Obs. CUB 06/2017

R$ 1.417,39/m²

PLANCON - VALOR DAS CONTRUÇÕES  

Área total coberta

D A D O S    C O M P A R A T I V O S
PLANILHA DE CÁLCULO DE VALORES

LOCAL: Avenida Amaral Peixoto, 748 Área 1.142,60 m²  Zona : Urbana LAUDO No. IM-5104

MUNICÍPIO: Volta Redonda   

ESTADO: Rio de Janeiro  TIPO Terreno DATA 01/11/2017

D A D O S  D O S  I M Ó V E I S  P E S Q U I S A D O S

No.FONTE LOCALIZAÇÃO CATEGORIA VALOR TOTAL At Frente Top. Vub/Terr Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator V.U.Hom

R$ m² m R$ Top Fonte Grand Melhor M.Test Zona Transp R$

1 Takeo imoveis Rua Vereador Luiz da Fonseca Guimaraes Terreno 900.000,00 324,00 Urbana Plana 2.777,78 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00   1,00 1,20  3.666,67

(024) 99918-1705 Aterrado Ref 59952-F-RJ

2 Takeo imoveis Rua Vereador luiz da Fonseca Guimaraes Terreno 700.000,00 360,00 Urbana Plana 1.944,44 1,00 1,10 1,20 1,00 1,00   1,00 1,25  3.208,33

(024) 99918-1705 Aterrado Ref 59952-F-RJ

 

3 alfa imóveis TK239 Terreno 900.000,00 263,00 Urbana Plana 3.422,05 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00   1,00 1,20  4.517,11

(24) 3346-7980

 

4 destak imoveis TE00112 Terreno 900.000,00 328,00 Urbana Plana 2.743,90 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00   1,00 1,20  3.621,95

(24) 97401-1768

 

5 alfa imóveis Av. Paulo de Frontin Terreno 6.000.000,00 1.197,00 Urbana Plana 5.012,53 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  5.012,53

(24) 3346-7980

 

Cond.Parâmetro: OBS: ELEMENTOS FORA DE LIMITE: Nenhum SOMA 20.026,59

MÉDIA 4.005,32

LIMITE SUPERIOR (+30%) 5.206,91

Valor do terreno LIMITE INFERIOR   (-30%) 2.803,72

 VALOR UNIT.HOMOG.FINAL 4.005,32

R$ 4.576.478,00

Zona

Topografia Plana
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10. - P L A N T A   D E   L O C A L I Z A Ç Ã O 
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11. - D O C U M E N T A Ç Ã O 
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1. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO 
 
 

De acordo com os dados expostos no presente laudo, apresentamos abaixo o valor 
conclusivo da avaliação dos imóveis de propriedade da Acácia Empreendimentos S/A, 
situado na Avenida Dr. Gustavo Jardim, 55, Município de Resende, Estado do Rio de 
Janeiro, com 1.360,20 m² de terreno e 1.396,00m² de construções. 
 
 
 
Valor total para mercado                                 : R$ 5.961.040,00 
 (Cinco milhões, novecentos sessenta e um mil e quarenta reais) 

 
Valor residual benfeitorias                              : R$ 279.616,00 
 (Duzentos e setenta nove mil seiscentos dezesseis reais) 

 
 
 
 
 
São Paulo, 01 de novembro de 2017. 

 
 

 
SBA Serviços de Avaliação Patrimonial 

 
CREA - SP 2037081 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3120



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

2. INTRODUÇÃO 
 
 OBJETIVO 
 

O presente laudo destina-se a descrever os procedimentos que conduziram a avaliação 
para valores de mercado, na data base de 01 de novembro de 2017, do bem solicitado. 
 
A avaliação foi realizada por profissionais devidamente habilitados e segundo as 
diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE, definidas 
na Norma Brasileira Registrada NBR nº 14653-2. 
 
Os valores aqui apresentados referem-se a pagamento à vista. 
 
Considera-se que as informações aqui contidas, fornecida por terceiros, referente as 
pesquisas de mercado, são verdadeiras e foram prestadas de boa fé. 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

3122



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

3. METODOLOGIA 
 
O imóvel foi avaliado de acordo com as diretrizes da Norma Brasileira Registrada – NBR 
14653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Quando não aplicáveis 
os métodos constantes das normas utilizamos outros métodos consagrados especiais, 
cujo o uso se impõe pelas peculiaridades do imóvel a avaliar. 
 
De acordo com a natureza, avaliamos o bem, supondo-se que continuará a ser utilizado 
para a mesma finalidade em que se encontra na época da avaliação; livre e 
desembaraçado de qualquer ônus ou gravames que possam existir sobre o mesmo. 
 
MÉTODO EVOLUTIVO 
 
A composição total do imóvel avaliando foi obtida através da conjugação de métodos a 
partir do terreno, considerados os custos de reprodução das benfeitorias devidamente 
depreciado e o fator de comercialização, ou seja: VI = (VT +CB) * FC, onde: 
 
VI = valor do imóvel 
VT = valor do terreno 
CB = custo de reedição das benfeitorias 
FC = fator de comercialização 
 
  TERRENO 

 
Utilizamos o método comparativo de dados de mercado, aquele, em que o valor do 
imóvel é obtido através da comparação de dados de mercado, relativos a outros de 
características similares, tendo como procedimento a definição de uma área homogênea 
e mesma região geoeconômica, para pesquisa de valores. 
 
A seguir fizemos o tratamento por fatores dos valores pesquisados visando obter 
equivalência financeira (valor à vista) no tempo (data da avaliação), e correção devido a 
natureza da fonte de informação. 
 
  CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 
 
O custo de reedição (custo de reprodução devidamente depreciado) das construções e 
benfeitorias foi obtido considerando-se, os materiais empregados na edificação, 
estabelecendo-se assim um bem novo e pelo estudo efetuado pela Comissão de Peritos 
Nomeados pelos M.M. Juízes da Vara da Fazenda Municipal da Capital de São Paulo, 
adaptado para a região em questão, pelo Provimento n.º 02/86, com valores unitários 
básicos para a data da avaliação (Valores de edificações e imóveis urbanos IBAPE/SP 
– Versão 2.002). Este estudo classifica os diversos tipos de construção, segundo as 
finalidades. O estudo estabelece faixa de padrão por tipo de construção cujo valor é 
atualizado por meio de publicação mensal do SINDUSCON – Sindicato das Indústrias 
de Construção Civil do Estado de São Paulo. 
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Para o cálculo da depreciação utilizamos o método do valor decrescente (Diminisching 
balance method) que considera a idade aparente o estado de conservação, aplicando-
se a fórmula: 

 
Kd = (1-R)n , onde: 

 Kd = coeficiente de depreciação 
 R = razão de depreciação 
 n = idade 

 
 
“PROVIMENTO 02/86” (SIC) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Estudo procedido pela Comissão de Peritos nomeada pelo Provimento nº 02/86 dos 

M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital. Representa a 

adequação do procedente, de junho de 1986, às condições atuais do mercado imobiliário. 

1.2. Tendo em vista os dados estatísticos utilizados os resultados recomendados tem 

validade a partir da presente data. Para apuração dos valores unitários de venda foi 

alterada a sistemática de cálculo, do trabalho anterior, estabelecendo-se faixas de 

valores para cada um dos padrões construtivos. O presente estudo introduz descrições 

mais atualizadas e insere novas classificações para residências de padrões inferiores. 

1.3. Como nos precedentes, os unitários obtidos através do presente já englobam todos 

os fatores determinados dos valores finais, não admitindo, por consequência, qualquer 

acréscimo, quer a título de “vantagem da coisa feita”, quer a pretexto de “fator de 

comercialização”, por já estarem estes componentes neles contidos. 

1.4. Os critérios estudados dizem respeito, especificamente, a imóveis do Município de 

São Paulo, devendo ser devidamente aferidos e adaptados para outros mercados, ainda 

que vizinhos e/ou próximo. 

1.5. A Comissão prossegue no seu trabalho com a finalidade de aprimorar os estudos 

classificatórios, na busca permanente de adequação ao mercado imobiliário. 

2. CLASSIFICAÇÃO DE UNITÁRIOS 

2.1. RESIDÊNCIAS 

2.1.1. Barracos rústicos  

Construídos com paredes e coberturas feitas de sobras dos mais variados tipos de 

materiais de construção, tais como: tábuas, folhas de lata ou de zinco, papelões, 
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plásticos, telhas de fibrocimento, etc. Os pisos, embora sejam quase sempre, de terra 

batida, podem esporadicamente, serem cimentados ou atijolados. 

Esse tipo de habitação é comumente encontrado em favelas, constituídos na maior parte 

das vezes de um único cômodo, podendo apresentar WC externo. 

Valor Unitário: 0,07 a 0,09 de H82QN. 

2.1.2. Barracos 

Construídos com paredes de madeira, podem ser: chapas de compensado, “EUCATEX” 

ou similar; tábuas, etc. Cobertura em telhas de fibrocimento ou de barro apoiadas em 

vigas de madeira; pisos cimentados, tábuas corridas ou atijolados. Podem eventualmente 

apresentar instalações elétricas/hidráulicas habitualmente, em favelas compostas de um 

ou mais cômodos e, em geral, com WC externo. 

Valor Unitário: 0,10 a 0,15 de H82QN 

2.1.3. Residências proletárias rústicas 

Construídas em regime de mutirão comumente encontradas em loteamentos pobres ou 

irregulares de periferia, com pouca e nenhuma infraestrutura. Erigidas em alvenaria de 

blocos de concreto ou similar, sem revestimentos interno e externo, pé-direito aquém dos 

legalmente especificados, cobertura em lajes pré-fabricadas, sem impermeabilização ou 

telhas de fibrocimento ou barro; pisos cimentados ou de cacos de cerâmica, instalações 

elétricas / hidráulicas aparentes e incompletas. Constituídas de um ou mais cômodos 

podendo o WC ser interno. 

Valor Unitário: 0,35 a0,50 de H82QN 

2.1.4. Residências proletárias 

Térreas, erigidas em alvenaria de tijolo de barro ou blocos de concreto, revestimento 

interno em reboco grosso podendo ter pintura de cal ou à base de látex e, eventualmente, 

revestimento externo. Cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

sem forro; ocasionalmente podem ter por cobertura, laje pré-moldada ou sem 

revestimento interno. Os pisos são em geral cimentados (com ou sem vermelhão) ou de 

cacos de cerâmica. Compostas normalmente de 2 cômodos e cozinha, podendo ser o 

WC externo. As instalações elétricas e hidráulicas geralmente são aparentes. Esquadrias 

de madeira e/ou ferro simples. 

Valor Unitário: 0,60 a 0,85 de H82QN 

2.1.5. Residências modestas 
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Térreas ou assobradadas, erigidas em alvenaria de tijolos de barro ou blocos de 

concreto, revestimento interno e externo de reboco grosso com pintura de cal ou à base 

de látex. Cobertura de telhas de barro ou de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de madeira, EUCATEX ou equivalente; a cobertura pode também ser constituída 

de laje pré-moldada revestida interna e externamente. Pisos cimentados com pigmento 

de cor, ou cacos de cerâmica na cozinha e WC e tacos de 2ª qualidade, assoalhados 

cacos de cerâmica, ladrilhos cerâmicos de baixa qualidade ou até cimentado com 

pigmento de cor nas demais dependências. Composta geralmente de 2 a 3 cômodos, 

cozinha e WC interno impermeável a óleo ou azulejo de 2ª qualidade até a altura de 

1,60m. Instalações elétricas e hidráulicas embutidas. Esquadrias de madeira e/ou de 

ferro de razoável qualidade. 

Valor Unitário: 0,90 a 1,15 x H82QN 

2.1.6. Residências médias inferiores 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, composta de sala, 2ou 3 dormitórios, 

banheiro, cozinha e WC externo para empregada. Erigidas em alvenaria de tijolos de 

barro ou blocos de concreto, revestidas interna e externamente com reboco fino e pintura 

à base de látex, cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de laje pré-moldada revestida, madeira, estuque ou placas de gesso. 

Pisos de tacos comuns de peroba ou carpete na sala e dormitórios, de cacos de cerâmica 

ou cerâmica vitrificada nos banheiros e cozinha e cimentados ou cacos de cerâmica no 

quintal. A cozinha e o banheiro apresentam barras de azulejos brancos ou de cor. As 

esquadrias são de ferro e as janelas têm venezianas de madeira ou de alumínio. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas e de boa qualidade. 

Valor Unitário: 1,20 a 1,40 x H82QN 

2.1.7. Residências médias comerciais 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, compostas de sala, 2 ou 3 dormitórios 

(eventualmente uma suíte), banheiro, lavabo, cozinha, quarto e WC para empregada e 

abrigo ou garagem para automóvel. Cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre 

estrutura de madeira, forro de laje pré-moldada. Revestimento interno e externo de 

reboco fino (internamente podendo ser acabado em massa corrida), pintura à base látex, 

azulejos brancos, de cor ou decorados até o teto da cozinha e banheiros, pisos de 

ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade na cozinha e banheiro e tacos de 

peroba ou carpete na sala e dormitório. Caixilhos de ferro ou de alumínio e janelas com 

venezianas de madeira ou de alumínio com grades de proteção. Escadas acarpetadas 

ou granilite. 
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Valor Unitário:1,45 a 1,65 x H82QN 

2.1.8. Residências médias superiores 

Térreas ou com 2 pavimentos em geral isoladas, comumente composta de: sala 

(podendo ter dois ambientes: jantar e estar), 3 ou mais dormitórios (eventualmente uma 

suíte), dois banheiros, lavabo social, copa e cozinha, quarto WC para empregadas, 

lavanderia e garagem ou abrigo para um ou dois automóveis. Fachadas tratadas com 

aplicação de revestimentos mais sofisticados, que não apenas o reboco fino e com 

pintura à base de látex. Cobertura de telhas de barro sobre estrutura de madeira, forro 

de laje, erigida com estrutura mista (concreto/alvenaria). Revestimento interno acabado 

em massa corrida e pintura látex, azulejos decorados até altura do teto ou revestimento 

de epóxi na cozinha, copa e banheiro. Piso da sala e dos dormitórios de tacos de madeira 

de 1ª qualidade, ou assoalhados, ou carpete acima de 6mm, ou similares, pisos de 

ladrilhos cerâmicos, decorado ou não, ou placas de mármore, ou placas de granito ou 

similar. Caixilhos de ferro ou de alumínio, janelas com venezianas de madeira ou de 

alumínio com grade de proteção. 

Valor Unitário: 1,70 a 2,00 x H82QN 

2.1.8. Residências finas 

Isoladas de ambos os lados, em terreno de boa proporção, obedecendo a estilo 

arquitetônico definido, compostas geralmente de: hall, 3 salas ou mais (“living, sala de 

jantar, escritório, biblioteca, salão de inverno, estúdio, etc.), lavabo, sala de almoço, copa, 

cozinha com despensa, 4 ou mais dormitório (pelo menos uma suíte), 2 ou mais 

banheiros, apartamento de empregados, garagem ou abrigo para no mínimo 3 

automóveis e, não raras vezes piscina. Erigida com estrutura completa de concreto 

armado, cobertura de telhas de barro ou equivalente sobre tesouras de madeira. Parede 

com revestimento interno na copa cozinha e banheiros em azulejos decorados até o teto, 

epóxi, látex sob massa corrida e/ou tecidos, e/ou papel decorado nos demais. Pisos frios 

de ladrilhos cerâmicos de qualidade, granito, mármore ou epóxi, banheiros com 

banheiras montadas in loco de mármore, epóxi, fibra de vidro ou similares, podendo ainda 

ter sauna. Aquecimento central, caixilhos de ferro, alumínio ou chapa decorada, vidro 

temperados. Áreas livres do terreno (quintal jardim) tratado, com ajardinamento e pisos 

frios de qualidade. Escada de mármore ou carpete, corrimão de ferro fundido ou madeira 

entalhada. 

Valor unitário: 2,20 a 3,50 x H82QN 

2.1.10. Residências de luxo 
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Do melhor padrão, em terreno de grandes dimensões (mais de 1000m), obedecendo a 

projeto arquitetônico sofisticado e esmerado e atendendo às necessidades e/ou desejo 

de morador, cercada de jardins e dotada de piscinas, vestiário, quadras de tênis, 

churrasqueira, etc. Dependências de estadia noturno em grande número (acima de 4) 

constituindo apartamento completo (dormitório, sala, banheiro e closet). Cômodos de 

estada social variados (“living”, sala de almoço e jantar, sala de recepções, biblioteca, 

estúdio, escritório, sala de música, lavabos, etc.). Parte de serviço contendo copa, 

cozinha, adega, lavanderia, despensa, diversos cômodos para criadagem, garagens para 

vários automóveis. Acabamentos diversificados com característica requintadas. 

Instalações incluindo equipamentos de ar condicionado, aquecimento central, 

intercomunicadores e sinalizadores, eventualmente elevadores (no caso de mais um 

andar), equipamento para captação de energia solar, equipamento para hidromassagem, 

etc. 

Valor unitário: acima de 4,0 x H82QN 

OBSERVAÇÃO: 

Nas residências de luxo, a avaliação deve ser feita, preferencialmente, através de 

orçamento específico, descrito, como acréscimo da “vantagem da coisa feita”. O unitário 

apontado serve para aferição. 

2.2. APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS 

2.2.1. Apartamentos e escritórios modestos 

Prédios com até quatro pavimentos, sem elevadores, fachadas com acabamento de 

massa fina, hall e escadaria com pisos de ladrilhos de 2ª, cerâmica de 2ª, cacos de 

cerâmicas ou até cimento liso, paredes revestidas de massa grossa ou com barra 

impermeável até 2,00m. Os apartamentos possuem áreas molhadas com pisos do 

mesmo tipo que “hall” paredes com revestimento de azulejos de 2ª até 2,00m; partes 

secas com pisos em tacos de peroba de 2ª, do tipo mais econômica. Instalação 

hidráulicas/elétricas sumárias com o número mínimo de interruptores, tomadas, 

aparelhos sanitários e pontos de água (somente pia). 

Valor Unitário: 1,00 a 1,30 x H82QN 

Os escritórios em geral, tem instalações sanitárias coletivas em número mínimo, e 

possuem acabamentos equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário: 0,85 a 1,05 x H82QN 

2.2.2. Apartamentos e escritórios médios inferiores 
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Prédios com até 4 andares, ou mais, dotados, ou de, elevadores (de marca comum), 

fachada com acabamento com massa fina, o com aplicação de pastilhas, ladrilhos, ou 

equivalente, no andar térreo, hall e escadarias com pisos em cerâmicas comum ou 

vitrificada, ou lajotas de barro, paredes de massa fina com barra impermeável até 2,00m. 

Os apartamentos possuem áreas molhadas com piso de cerâmica vitrificada ou 

equivalente de boa qualidade, barras de azulejos brancos ou de cor; áreas secas com 

piso de tacos comuns ou carpete e paredes com massa fina à base de látex. Caixilharia 

e esquadrias de tipos comuns, instalações elétricas e hidráulicas econômicas, com o 

número mínimo de interruptores e tomadas e instalações, somente, de água fria (com 

válvulas de descarga automáticas embutidas). 

Valor Unitário Com Elevador: 1,35 a 1,55 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios possuem instalações sanitárias em maior número, ainda que coletivas. Os 

acabamentos são equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,10 a 1,30 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.3. Apartamentos e escritórios médios comerciais 

Prédios em geral com mais de 4 andares, dotados de elevadores de marcas médias, 

fachadas principais com aplicação de pastilhas ou equivalente. Hall de entrada, no térreo, 

com piso em ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade, paredes com lambris, 

revestimento de pastilhas ou equivalentes. Hall, escadas e corredores dos andares com 

piso de granilite, paredes com massa fina e pintura à base de látex. Os apartamentos 

possuem áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa 

qualidade ou cacos de mármore, paredes de azulejos lisos ou decorados até o teto e 

áreas secas com pisos de tacos de peroba ou carpete, paredes em massa fina ou corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétricas de boa qualidade e instalações 

sanitárias dotadas de todos os aparelhos, só servidos por água fria. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,75 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios têm as mesmas característica e instalações. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,55 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 
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2.2.4. Apartamentos e escritórios médios superiores 

Fachadas revestidas de massa fina com pintura à base de látex acrílico, entrada social 

não necessariamente ampla, porém com pisos de mármore, granito polido ou equivalente 

e paredes com lambris decorativos de madeira, fórmica, material termo acústico, etc. 

Elevadores de marcas médias ou superiores, com pelo menos um tendo acesso à 

garagem. Entrada de serviço pelas garagens, escadarias em partes comuns dos andares 

de granilite emassa fina com pintura à base de látex. Nos prédios de habitação, dois ou 

mais apartamentos por andar, áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos, cacos 

de mármore, paredes com azulejos decorados até o teto ou epóxi e áreas secas com 

pisos em tacos de 1ª qualidade ou carpete sobre cimento emparedes de massa corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétrica e hidráulica completas de boa qualidade, 

com água quente e fria. 

Valor unitário com elevador: 2,10 a 2,40 x H82QN 

Os escritórios têm as mesmas características e instalações. 

Valor Unitário sem elevador: 1,90 a 2,20 x H82QN 

2.2.5. Apartamentos e escritórios finos 

Prédios com projetos arquitetônicos esmerados, estrutura totalmente embutida. Áreas 

externas com grandes afastamentos e jardinadas, com playground, ou pátio para 

estacionamento de visitantes, com parte pavimentada de pedras. Saguão social amplo, 

de acabamento esmerado, com pisos de mármore, granito polido, etc., paredes dotadas 

de material nobre e forros decorados. Elevadores de marca reputada, com as paredes 

dos sociais revestidas de material de boa qualidade, com acesso à garagem no subsolo, 

possuindo lugar, no mínimo, para dois automóveis por unidade, entrada de serviço 

independente e salão de festas de acabamento equivalente ao do saguão. Nos 

apartamentos, normalmente uma unidade por andar, com pelo menos quatro dormitórios 

(suítes), banheiro social, dormitórios de empregada, ampla área de serviço. Áreas 

molhadas com piso de mármore, granito polido ou epóxi, paredes com azulejos 

decorados até o teto ou epóxi. Áreas secas com piso de tacos de madeira, tábuas 

corridas ou granito, paredes com pintura acrílica, papel de parede ou equivalente. 

Instalação hidráulica completa, de boa qualidade, com equipamentos de: aquecimento 

central, sauna, hidromassagem, etc. 

Valor Unitário Com Elevador: 2,55 a 3,15 x H82QN 

Os escritórios têm a mesmas características e instalações. 

Valor Unitário Sem Elevador: 2,40 a 2,80 x H82QN 
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2.2.6. Apartamentos e escritórios de luxo 

As características gerais são similares, porém em grau superior ao padrão fino, com 

projetos estruturais feito para permitir passagem de dutos para ar condicionado, de redes 

tronco de hidráulica e eletricidade que permitam maleabilidade nas alterações de plantas 

(nos escritórios). São dotados de instalações de ar condicionado central, sistema de 

vigilância por TV, etc., e acabamentos equivalente às residências de luxo. 

Apartamentos: Valor Unitário: acima de 3,50 x H82QN 

Escritórios: Valor Unitário: acima de 3,00 x H82QN 

2.3. Lojas, Armazéns comuns e Armazéns Industriais 

2.3.1 Lojas: 

Os valores unitários das lojas comuns serão iguais, sem quaisquer outros acréscimos: 

1.º ao das edificações das quais façam parte. 

2.º ao apurado em função do padrão construtivo da edificação respectiva, quando 

isolada. 

Os das lojas situadas em zonas comerciais altamente valorizadas deverão ser obtidos 

ou pelo método de custo (somente quota do terreno, o custo da construção e a “vantagem 

da coisa feita”) ou pelo método comparativo direto ou, ainda pelo método de renda, a 

partir do valor locativo e considerando a taxa de capitalização de 10% aa. É vedado o 

uso dos valores de venda do presente estudo, mesmo que “corrigidos”, através de fatores 

ou “pesos”. 

2.3.2. Armazéns comuns: 

2.3.2.1. Armazéns comuns modestos: 

Com um só pavimento, podendo ou não ser totalmente fechado por alvenaria de 

elevação, com ou sem estrutura metálica ou de concreto (eventualmente cintas), 

cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, 

com vãos de até 6m, sem forro, pisos cimentados ou de concreto simples, com ou sem 

barra impermeável, paredes externas com ou sem revestimento, instalações sanitárias 

incompletas e simples. 

Valor Unitário: 0,55 a 0,75 de H82QN 

2.3.2.2. Armazéns comuns médios 
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Com um só pavimento; dotados de estruturas de concreto mistas ou metálicas; cobertura 

de telhas francesas ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, com ou 

sem lanternim; com ou sem forro (“Eucatex” ou madeira); pé-direito até 5,00m; vãos indo 

de 6,00 até 12,00m; pisos cimentados, cerâmica comum ou caco de cerâmica; barras de 

cimento, azulejos; pintura de cal, portas de ferro de enrolar ou equivalentes, caixilhos de 

ferro fixos e basculante; instalações sanitárias completas e de boa qualidade, podendo 

ter divisões internas para escritórios e outros. 

Valor Unitário: 0,80 a 1,30 de H82QN 

2.3.3.1. Armazéns industriais modestos 

Construídos com estrutura metálica ou de concreto armado, pé-direito de 5,00 metros ou 

mais, cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, metálica, 

sem forros, parede com revestimento externo e interno; sem divisões internas; 

instalações sanitárias simples e incompletas. 

Valor Unitário: 0,70 a 1,00 de H82QN 

2.3.3.2. Armazéns Industriais médios  

Construídos com mais de um pavimentos; com grandes estruturas de concreto armado, 

permitindo a instalação de pontes rolantes ou outros equipamentos correlatos; telhados 

com tesouras ou treliças metálicas ou de concreto armado de grandes vãos; coberturas 

de telhas de fibrocimento; pés-direitos de 5,00 metros ou mais; divisões internas para 

escritórios, laboratórios, etc., com acabamentos equivalentes aos das residências 

médias; instalações elétricas completas incluindo cabines de força; instalações sanitárias 

completas e de boa qualidade, também equivalente às das residências médias. 

Valor Unitários: 1,20 a 1,80 de H82QN 

2.3.3.3. Armazéns industriais finos 

Semelhantes quantos à estrutura, ao tipo anterior. Diferem no acabamento e no cuidado 

arquitetônico, que se assemelham aos das residências finas, e nas instalações 

suplementares para combate a incêndio, renovação de ar, etc. 

Valor Unitário: acima de 2,30 x H82QN  

 

 

 

3132



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

4. CONCEITO DOS VALORES APURADOS NESTE LAUDO  
 

Valor de mercado 
(justo): 

 

  
                                       
 

 É o preço mais alto em termos de dinheiro, que a propriedade 
irá trazer se exposta para venda no mercado, permitindo um 
tempo razoável para achar um comprador que adquira com 
conhecimento de todos os usos para qual está destinada e 
também para usos futuros. 
 

5. TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO DESTE LAUDO 
 

O tratamento dos elementos pesquisados far-se-á   através da aplicação das seguintes 
terminologias e conceitos: 
 

At : Área do Terreno 
   
Vu : Valor Básico Unitário 
   
Vt : Valor Total do Terreno 
   
Cap : Coeficiente de Aproveitamento; 
   
  Visa corrigir o aproveitamento em relação ao zoneamento do local do 

imóvel.  

   
Ce : Coeficiente de Esquina ou Frentes Múltiplas; 

 
  Quando o terreno possui uma ou mais frentes são calculados estes 

fatores para enquadramento do mesmo junto as normas de avaliação. 
Não são aplicados em terrenos industriais 

   
Fp : Frente Projetada do Terreno; 
   
  Frente do terreno avaliando ou do elemento pesquisado. 

   
Fr : Frente de Referência do Terreno; 
   
  Frente de referência recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 

   
F : Expoente da Fórmula do Coeficiente de Frente; 
   
  Representado pelo expoente de 0,25 sobre a expressão do coeficiente 

de frente. 
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Cf : Coeficiente de Frente; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes testadas dos 

elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, seu resultado é transportado para o terreno avaliando e este 
será valorizante ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões 
da Região. Não são aplicados em terrenos industriais. 

   
Pe : Profundidade Equivalente; 
   
  Obtida da divisão da área do terreno avaliando pela sua testada efetiva 

ou projetada. 

   
Pm : Profundidade Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade recomendada pela zona de norma em que se enquadra o 

imóvel avaliando. 

   
Pma : Profundidade Máxima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade Máxima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 

   
Pmi : Profundidade Mínima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade mínima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
 

P : Expoente da Fórmula de Coeficiente de Profundidade; 
   
  Representado pelo expoente de 0,50 sobre a expressão do coeficiente 

de profundidade. 

   
Cp   : Coeficiente de Profundidade; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes profundidades 

dos elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, transpormos para o terreno avaliando e este será valorizante 
ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões da Região. Não 
são aplicados em terrenos industriais 
 

Ff : Fator de Oferta; 
   
  Visa corrigir o valor atribuído ao imóvel excluindo-se a elasticidade de 

mercado. 
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Ft : Fator Topografia; 
   
  Compara as condições topográficas do terreno avaliando com à do 

elemento comparativo, visando obras especiais para seu 
aproveitamento. 
 
 

Ftr : Fator Transporte; 
   
  É uma função da localização do elemento comparativo em relação ao 

imóvel avaliando. 

Fa : Fator Atualização; 
   
  Atualiza o valor do elemento pesquisado em data anterior à data base do 

laudo, levando-se em consideração a situação de mercado. 

   
Fs : Fator Superfície; 
   
  Visa corrigir os terrenos úmidos, alagadiços, brejosos ou pantanosos, em 

relação ao terreno avaliando. 

   
Fmp : Fator Melhoramento Público; 
   
  Permite comparar elementos pesquisados e o avaliando, considerando-

se a existência ou inexistência de melhoramentos públicos. 

   
Fga : Fator Grandeza de Área; 

 
  Permite a correção das variações de preços que podem ocorrer em 

função do tamanho da área do imóvel avaliando com à do elemento 
pesquisado. 

   
Fz : Fator Zona; 
   
  Aplicado para ajuste do diferencial de potencial máximo construtivo 

permitido pela no zoneamento dos elementos pesquisados em relação 
ao avaliando. 

   
Fin : Fator Incorporação; 
   
  Visa computar o efeito valorizante incorporação possível em terrenos 

com dimensões iguais ou acima de 1.000 m². 
 

Ab : Área das Construções e/ou Benfeitorias 
   
Vub : Valor Unitário das Construções e/ou Benfeitorias. 
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Vb : Valor Total das Benfeitorias 
   
Fob : Fator de Obsolescência; 
   
  Visa corrigir o valor novo das construções e/ou benfeitorias em função da 

depreciação da idade e estado de conservação.  

   
Fins : Fator Instalações Especiais; 
   
  Visa ajustar os valores dos elementos pesquisados ao avaliando em 

função da existência de instalações especiais que valorizem a construção 
e/ou benfeitoria. 

   
Fp : Fator Padrão; 
   
  Permite uma melhor comparação entre elementos pesquisados e 

avaliando, em função dos acabamentos utilizados nas edificações. 

   
Fg : Fator Garagem; 
   
  Este fator é aplicado visando o comparativo entre apartamentos ou 

escritórios com números diferentes de vagas, obtido através da relação 
do m²/nº de vagas.  

   
VI : Valor Total do Imóvel 

 

 

6. DOCUMENTAÇÃO 
 

A documentação suporte para embasar o trabalho foi fornecido pelo solicitante e 
compreende: 
 
1- IPTU  

 

7. VISTORIA  
 

Visa o presente laudo a avaliação de um imóvel comercial, com as seguintes 
características: 
 
Localização: 
 
O imóvel anteriormente citado localiza-se na Avenida Dr. Gustavo Jardim, Centro, 
Município de Resende, Estado do Rio de Janeiro. 
 
Características do logradouro de situação: 
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A Via acima mencionada, no trecho lindeiro aos imóveis, tem característica de via 
principal, atendendo ao tráfego de âmbito local. 
 
Desenvolve-se em traçado retilíneo sobre perfil plano, é dotada de uma pista   de 
rolamento, pavimentada em asfalto, apresentando cerca de 15,00 m de largura entre os 
alinhamentos confrontantes e bom estado de conservação. 
 
Acessibilidade/transporte: 
 
Destaca - se como principal via   de acesso a região as próprias vias. 
Com referência a transporte coletivo, constatamos a existência de linhas regulares de 
ônibus municipal e intermunicipal trafegando pela região proporcionando ligação à 
diversas regiões vizinhas e ao centro da cidade. 
 
Tipo de ocupação: 
A região possui ocupação heterogênea caracterizada por comércio de âmbito local, 
comércio varejista, comércio de serviços, residências, etc.  
 
 
Melhoramentos Públicos: 
O local é servido por todos os melhoramentos públicos existentes na cidade: rede de 
água domiciliar, energia elétrica (luz e força), telefone, iluminação pública, captação de 
águas pluviais e esgoto, serviços postais, coleta de lixo, limpeza e conservação viária. 
 

7.1 - DESCRIÇÃO DOS TERRENOS 
 
De acordo com vistoria realizada “in loco”, os terrenos avaliando apresentam as 
seguintes características: 

 
Detalhamento dos Terrenos: 
Área 1 do terreno    :      1.272,00m² 
Área 2 do terreno    :           88,20m² 
Área total do terreno    :  1.360,20m² 
 

Configuração     : Irregular 
Topografia          :  Plana   
Superfície           :  Seco 

 

7.2- ZONEAMENTO/POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO TERRENO 
 

O terreno enquadra-se na classificação de zona “urbana de uso misto” de acordo com 
a lei de zoneamento do município de Resende. 

 
7.3 -  DESCRIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 
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Sobre o terreno descrito e caracterizado encontra-se edificada uma construção que será 
descrita separadamente de acordo com os padrões construtivos e/ou utilização, bem 
como as benfeitorias existentes. 
 
 
7.3.1.1-Loja e depósito 

 
Construção com 1 e 2 pavimentos, edificada em estrutura de concreto, fechamentos 
laterais em alvenaria, fachada em massa pintada, cobertura em telhas metálicas e laje, 
sobre estrutura metálica e concreto. 
 

Descrição interna:  
Dependências Forro Parede Piso Caixilhos Porta 

Salão de vendas Acústico Massa pintada Ardósia Sem Metálica 

Padaria Laje Azulejo Ardósia Sem Sem 

Hortifruti Laje Azulejo Ardósia Sem Metálica 

Câmara fria Metálica Metálica Cimento Sem Térmica 

Depósito Sem Massa pintada Ardósia Sem Metálica 

Cozinha Madeira Azulejo Cerâmica Sem Madeira 

Refeitório Madeira Massa pintada Cerâmica Sem Sem 

Banheiros cliente Laje Azulejo Cerâmica Metálicos Madeira 

Administração Laje Massa pintada Laminado plástico Metálico Madeira 

Vestiário Sem Massa pintada Ardósia Sem Madeira 

Banheiros Sem Azulejo Ardósia Sem Madeira 

Cabine elétrica Laje Massa pintada Cimento Sem Metálica 

 

Conservação Idade aparente Pé direito Área construída Vida útil reman. 

Bom 15 3,00 e 4,00m 1.396,00 35 anos 
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8. -  AVALIAÇÃO 
 

8.1 - VALOR DO TERRENO  
 
Após análise dos elementos pesquisados na planilha de homogeneização, respeitados 
os intervalos de variação de 30% acima e abaixo da média, o valor unitário básico, 
resultou em: 

 
A expressão que definirá o valor do terreno é: 
 
Vt = At x Vu  
 
Substituindo-se a expressão, teremos: 
 
Vu = R$ 2.326,78 /m². 
 
Vt = 1.360,20 m² x R$ 2.326,78 /m²  
 
Vt = R$ 3.164.886,00 

 
 
 
8.2 -  VALOR DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 
 
O valor das construções e/ou benfeitorias está demonstrado em tabela anexa. 
 

8.3 - VALOR TOTAL DO IMÓVEL PARA MERCADO 
 
Conforme comentado anteriormente, o valor do imóvel foi obtido por meio da somatória 
do valor do terreno e das construções e benfeitorias. 
 
                                                        
     

Valor total do Terreno : R$ 3.164.886,00 
   
Valor total das construções e/ou benfeitorias : R$ 2.796.160,00 
   
Valor residual das benfeitorias : R$    279.616,00 

                                                                                          
Valor total do imóvel : R$ 5.961.040,00 
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9. - P L A N I L H A  D E  H O M O G E N E I Z A Ç ÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3140



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. UT IDADE V. UT ÁREA VALOR UNIT COEFIC. VALOR UNIT VALOR VALOR VALOR VALOR TAXA

ITEM DESCRIÇÃO TOT APAR. REM (m2) NOVO ( R$) DEPREC. DEPREC.(R$) TOTAL (R$) RESIDUAL (R$) A DEPRECIAR (R$) CONTÁBIL (R$) ANUAL %

1 Construções 50 15 35 1.396,00    2.510,00      0,798      2.002,98                  2.796.160 279.616 2.516.544 0 2,86

1.396,00    TOTAL GERAL (R$) 2.796.160 279.616 2.516.544 0

A área utilizada  para cálculo foi fornecida pelo solicitante

Obs. CUB 06/2017

R$ 1.417,39/m²

PLANCON - VALOR DAS CONTRUÇÕES  

Área total coberta

D A D O S    C O M P A R A T I V O S
PLANILHA DE CÁLCULO DE VALORES

LOCAL: Avenida Dr. Gustavo Jardim, 55 Área 1.360,20 m²  Zona : Urbana LAUDO No. IM-5105

MUNICÍPIO: Resende   

ESTADO: Rio de Janeiro  TIPO Terreno DATA 01/11/2017

D A D O S  D O S  I M Ó V E I S  P E S Q U I S A D O S

No.FONTE LOCALIZAÇÃO CATEGORIA VALOR TOTAL At Frente Top. Vub/Terr Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator V.U.Hom

R$ m² m R$ Top Fonte Grand Melhor M.Test Zona Transp R$

1 Lobão imoveis Av. Saturnino Braga Terreno 900.000,00 440,00 Urbana Plana 2045,45 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 1,30  2.659,09

(024)97402.5307 Ref 0450

2 Lobão Imoveis Rua XV de novembro Terreno 1.800.000,00 2000 Urbana Plana 900,00 1,00 1,30 1,00 1,15 1,00   1,00 1,40  1.883,70

(024)97402-5307 Ref 0077

3 Betty Imobiliária Centro Terreno 450.000,00 417 Urbana Plana 1079,14 1,00 1,30 1,00 1,15 1,00   1,00 1,20  1.935,97
(024) 3354-1334

4 Fase 4 Jardim Jalisco Terreno 2.000.000,00 1080 Urbana Plana 1851,85 1,00 1,30 1,00 1,10 1,00   1,00 1,40  3.707,41

(024) 3355-3006 Ref. 253

5 Fase 4 Ref. 443 Terreno 490.000,00 528 Urbana Plana 928,03 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00   1,00 1,30  1.447,73

(024) 3355-3006

Cond.Parâmetro: OBS: ELEMENTOS FORA DE LIMITE: Nenhum SOMA 11.633,90

MÉDIA 2.326,78

LIMITE SUPERIOR (+30%) 3.024,81

Valor do terreno LIMITE INFERIOR   (-30%) 1.628,75

 VALOR UNIT.HOMOG.FINAL 2.326,78

R$ 3.164.886,00

Zona

Topografia Plana
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10. - P L A N T A   D E   L O C A L I Z A Ç Ã O 
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11. - D O C U M E N T A Ç Ã O 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
IM – 5108/17  

 
  

 
SOLICITANTE : Floresta Comércio e Indústria S/A 
   
   
PROPRIETÁRIO : Acácia Empreendimentos S/A 
   
   
TIPO : Loja 24 
   
   
OBJETIVO : Determinação do valor justo e residual 
   
   
DATA BASE : 01/11/2017 
   
   
LOCAL : Rua 41-C, 665 

  Bairro : Vila Santa Cecília 
  Município : Volta Redonda 
  Estado : Rio de Janeiro 
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1. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO 
 
 

De acordo com os dados expostos no presente laudo, apresentamos abaixo o valor 
conclusivo da avaliação dos imóveis de propriedade da Acácia Empreendimentos S/A, 
situado na rua 41-C, 665, município de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, com 
2.495,00 m² de terreno e 1.533,87m² de construções. 
 
 
 
Valor total para mercado                                 : R$ 10.821.974,00 
 (Dez milhões, oitocentos e vinte um mil, novecentos setenta e quatro reais) 

 
Valor residual das benfeitorias                       : R$ 372.537,00 
 (Trezentos e setenta e dois mil, quinhentos trinta sete reais) 

 
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 01 de novembro de 2017. 

 
 

 
SBA Serviços de Avaliação Patrimonial 

 
CREA - SP 2037081 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 OBJETIVO 
 

O presente laudo destina-se a descrever os procedimentos que conduziram a avaliação 
para valores de mercado, na data base de 01 de novembro de 2017, do bem solicitado. 
 
A avaliação foi realizada por profissionais devidamente habilitados e segundo as 
diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE, definidas 
na Norma Brasileira Registrada NBR nº 14653-2. 
 
Os valores aqui apresentados referem-se a pagamento à vista. 
 
Considera-se que as informações aqui contidas, fornecida por terceiros, referente as 
pesquisas de mercado, são verdadeiras e foram prestadas de boa fé. 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 
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3. METODOLOGIA 
 
O imóvel foi avaliado de acordo com as diretrizes da Norma Brasileira Registrada – NBR 
14653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Quando não aplicáveis 
os métodos constantes das normas utilizamos outros métodos consagrados especiais, 
cujo o uso se impõe pelas peculiaridades do imóvel a avaliar. 
 
De acordo com a natureza, avaliamos o bem, supondo-se que continuará a ser utilizado 
para a mesma finalidade em que se encontra na época da avaliação; livre e 
desembaraçado de qualquer ônus ou gravames que possam existir sobre o mesmo. 
 
MÉTODO EVOLUTIVO 
 
A composição total do imóvel avaliando foi obtida através da conjugação de métodos a 
partir do terreno, considerados os custos de reprodução das benfeitorias devidamente 
depreciado e o fator de comercialização, ou seja: VI = (VT +CB) * FC, onde: 
 
VI = valor do imóvel 
VT = valor do terreno 
CB = custo de reedição das benfeitorias 
FC = fator de comercialização 
 
  TERRENO 

 
Utilizamos o método comparativo de dados de mercado, aquele, em que o valor do 
imóvel é obtido através da comparação de dados de mercado, relativos a outros de 
características similares, tendo como procedimento a definição de uma área homogênea 
e mesma região geoeconômica, para pesquisa de valores. 
 
A seguir fizemos o tratamento por fatores dos valores pesquisados visando obter 
equivalência financeira (valor à vista) no tempo (data da avaliação), e correção devido a 
natureza da fonte de informação. 
 
  CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 
 
O custo de reedição (custo de reprodução devidamente depreciado) das construções e 
benfeitorias foi obtido considerando-se, os materiais empregados na edificação, 
estabelecendo-se assim um bem novo e pelo estudo efetuado pela Comissão de Peritos 
Nomeados pelos M.M. Juízes da Vara da Fazenda Municipal da Capital de São Paulo, 
adaptado para a região em questão, pelo Provimento n.º 02/86, com valores unitários 
básicos para a data da avaliação (Valores de edificações e imóveis urbanos IBAPE/SP 
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– Versão 2.002). Este estudo classifica os diversos tipos de construção, segundo as 
finalidades. O estudo estabelece faixa de padrão por tipo de construção cujo valor é 
atualizado por meio de publicação mensal do SINDUSCON – Sindicato das Indústrias 
de Construção Civil do Estado de São Paulo. 

 
Para o cálculo da depreciação utilizamos o método do valor decrescente (Diminisching 
balance method) que considera a idade aparente o estado de conservação, aplicando-
se a fórmula: 

 
Kd = (1-R)n , onde: 

 Kd = coeficiente de depreciação 
 R = razão de depreciação 
 n = idade 

 
 
“PROVIMENTO 02/86” (SIC) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Estudo procedido pela Comissão de Peritos nomeada pelo Provimento nº 02/86 dos 

M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital. Representa a 

adequação do procedente, de junho de 1986, às condições atuais do mercado imobiliário. 

1.2. Tendo em vista os dados estatísticos utilizados os resultados recomendados tem 

validade a partir da presente data. Para apuração dos valores unitários de venda foi 

alterada a sistemática de cálculo, do trabalho anterior, estabelecendo-se faixas de 

valores para cada um dos padrões construtivos. O presente estudo introduz descrições 

mais atualizadas e insere novas classificações para residências de padrões inferiores. 

1.3. Como nos precedentes, os unitários obtidos através do presente já englobam todos 

os fatores determinados dos valores finais, não admitindo, por consequência, qualquer 

acréscimo, quer a título de “vantagem da coisa feita”, quer a pretexto de “fator de 

comercialização”, por já estarem estes componentes neles contidos. 

1.4. Os critérios estudados dizem respeito, especificamente, a imóveis do Município de 

São Paulo, devendo ser devidamente aferidos e adaptados para outros mercados, ainda 

que vizinhos e/ou próximo. 

1.5. A Comissão prossegue no seu trabalho com a finalidade de aprimorar os estudos 

classificatórios, na busca permanente de adequação ao mercado imobiliário. 
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2. CLASSIFICAÇÃO DE UNITÁRIOS 

2.1. RESIDÊNCIAS 

2.1.1. Barracos rústicos  

Construídos com paredes e coberturas feitas de sobras dos mais variados tipos de 

materiais de construção, tais como: tábuas, folhas de lata ou de zinco, papelões, 

plásticos, telhas de fibrocimento, etc. Os pisos, embora sejam quase sempre, de terra 

batida, podem esporadicamente, serem cimentados ou atijolados. 

Esse tipo de habitação é comumente encontrado em favelas, constituídos na maior parte 

das vezes de um único cômodo, podendo apresentar WC externo. 

Valor Unitário: 0,07 a 0,09 de H82QN. 

2.1.2. Barracos 

Construídos com paredes de madeira, podem ser: chapas de compensado, “EUCATEX” 

ou similar; tábuas, etc. Cobertura em telhas de fibrocimento ou de barro apoiadas em 

vigas de madeira; pisos cimentados, tábuas corridas ou atijolados. Podem eventualmente 

apresentar instalações elétricas/hidráulicas habitualmente, em favelas compostas de um 

ou mais cômodos e, em geral, com WC externo. 

Valor Unitário: 0,10 a 0,15 de H82QN 

2.1.3. Residências proletárias rústicas 

Construídas em regime de mutirão comumente encontradas em loteamentos pobres ou 

irregulares de periferia, com pouca e nenhuma infraestrutura. Erigidas em alvenaria de 

blocos de concreto ou similar, sem revestimentos interno e externo, pé-direito aquém dos 

legalmente especificados, cobertura em lajes pré-fabricadas, sem impermeabilização ou 

telhas de fibrocimento ou barro; pisos cimentados ou de cacos de cerâmica, instalações 

elétricas / hidráulicas aparentes e incompletas. Constituídas de um ou mais cômodos 

podendo o WC ser interno. 

Valor Unitário: 0,35 a0,50 de H82QN 

2.1.4. Residências proletárias 
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Térreas, erigidas em alvenaria de tijolo de barro ou blocos de concreto, revestimento 

interno em reboco grosso podendo ter pintura de cal ou à base de látex e, eventualmente, 

revestimento externo. Cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

sem forro; ocasionalmente podem ter por cobertura, laje pré-moldada ou sem 

revestimento interno. Os pisos são em geral cimentados (com ou sem vermelhão) ou de 

cacos de cerâmica. Compostas normalmente de 2 cômodos e cozinha, podendo ser o 

WC externo. As instalações elétricas e hidráulicas geralmente são aparentes. Esquadrias 

de madeira e/ou ferro simples. 

Valor Unitário: 0,60 a 0,85 de H82QN 

2.1.5. Residências modestas 

Térreas ou assobradadas, erigidas em alvenaria de tijolos de barro ou blocos de 

concreto, revestimento interno e externo de reboco grosso com pintura de cal ou à base 

de látex. Cobertura de telhas de barro ou de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de madeira, EUCATEX ou equivalente; a cobertura pode também ser constituída 

de laje pré-moldada revestida interna e externamente. Pisos cimentados com pigmento 

de cor, ou cacos de cerâmica na cozinha e WC e tacos de 2ª qualidade, assoalhados 

cacos de cerâmica, ladrilhos cerâmicos de baixa qualidade ou até cimentado com 

pigmento de cor nas demais dependências. Composta geralmente de 2 a 3 cômodos, 

cozinha e WC interno impermeável a óleo ou azulejo de 2ª qualidade até a altura de 

1,60m. Instalações elétricas e hidráulicas embutidas. Esquadrias de madeira e/ou de 

ferro de razoável qualidade. 

Valor Unitário: 0,90 a 1,15 x H82QN 

2.1.6. Residências médias inferiores 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, composta de sala, 2ou 3 dormitórios, 

banheiro, cozinha e WC externo para empregada. Erigidas em alvenaria de tijolos de 

barro ou blocos de concreto, revestidas interna e externamente com reboco fino e pintura 

à base de látex, cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de laje pré-moldada revestida, madeira, estuque ou placas de gesso. 

Pisos de tacos comuns de peroba ou carpete na sala e dormitórios, de cacos de cerâmica 

ou cerâmica vitrificada nos banheiros e cozinha e cimentados ou cacos de cerâmica no 

quintal. A cozinha e o banheiro apresentam barras de azulejos brancos ou de cor. As 
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esquadrias são de ferro e as janelas têm venezianas de madeira ou de alumínio. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas e de boa qualidade. 

Valor Unitário: 1,20 a 1,40 x H82QN 

2.1.7. Residências médias comerciais 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, compostas de sala, 2 ou 3 dormitórios 

(eventualmente uma suíte), banheiro, lavabo, cozinha, quarto e WC para empregada e 

abrigo ou garagem para automóvel. Cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre 

estrutura de madeira, forro de laje pré-moldada. Revestimento interno e externo de 

reboco fino (internamente podendo ser acabado em massa corrida), pintura à base látex, 

azulejos brancos, de cor ou decorados até o teto da cozinha e banheiros, pisos de 

ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade na cozinha e banheiro e tacos de 

peroba ou carpete na sala e dormitório. Caixilhos de ferro ou de alumínio e janelas com 

venezianas de madeira ou de alumínio com grades de proteção. Escadas acarpetadas 

ou granilite. 

Valor Unitário:1,45 a 1,65 x H82QN 

2.1.8. Residências médias superiores 

Térreas ou com 2 pavimentos em geral isoladas, comumente composta de: sala 

(podendo ter dois ambientes: jantar e estar), 3 ou mais dormitórios (eventualmente uma 

suíte), dois banheiros, lavabo social, copa e cozinha, quarto WC para empregadas, 

lavanderia e garagem ou abrigo para um ou dois automóveis. Fachadas tratadas com 

aplicação de revestimentos mais sofisticados, que não apenas o reboco fino e com 

pintura à base de látex. Cobertura de telhas de barro sobre estrutura de madeira, forro 

de laje, erigida com estrutura mista (concreto/alvenaria). Revestimento interno acabado 

em massa corrida e pintura látex, azulejos decorados até altura do teto ou revestimento 

de epóxi na cozinha, copa e banheiro. Piso da sala e dos dormitórios de tacos de madeira 

de 1ª qualidade, ou assoalhados, ou carpete acima de 6mm, ou similares, pisos de 

ladrilhos cerâmicos, decorado ou não, ou placas de mármore, ou placas de granito ou 

similar. Caixilhos de ferro ou de alumínio, janelas com venezianas de madeira ou de 

alumínio com grade de proteção. 

Valor Unitário: 1,70 a 2,00 x H82QN 

2.1.8. Residências finas 
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Isoladas de ambos os lados, em terreno de boa proporção, obedecendo a estilo 

arquitetônico definido, compostas geralmente de: hall, 3 salas ou mais (“living, sala de 

jantar, escritório, biblioteca, salão de inverno, estúdio, etc.), lavabo, sala de almoço, copa, 

cozinha com despensa, 4 ou mais dormitório (pelo menos uma suíte), 2 ou mais 

banheiros, apartamento de empregados, garagem ou abrigo para no mínimo 3 

automóveis e, não raras vezes piscina. Erigida com estrutura completa de concreto 

armado, cobertura de telhas de barro ou equivalente sobre tesouras de madeira. Parede 

com revestimento interno na copa cozinha e banheiros em azulejos decorados até o teto, 

epóxi, látex sob massa corrida e/ou tecidos, e/ou papel decorado nos demais. Pisos frios 

de ladrilhos cerâmicos de qualidade, granito, mármore ou epóxi, banheiros com 

banheiras montadas in loco de mármore, epóxi, fibra de vidro ou similares, podendo ainda 

ter sauna. Aquecimento central, caixilhos de ferro, alumínio ou chapa decorada, vidro 

temperados. Áreas livres do terreno (quintal jardim) tratado, com ajardinamento e pisos 

frios de qualidade. Escada de mármore ou carpete, corrimão de ferro fundido ou madeira 

entalhada. 

Valor unitário: 2,20 a 3,50 x H82QN 

2.1.10. Residências de luxo 

Do melhor padrão, em terreno de grandes dimensões (mais de 1000m), obedecendo a 

projeto arquitetônico sofisticado e esmerado e atendendo às necessidades e/ou desejo 

de morador, cercada de jardins e dotada de piscinas, vestiário, quadras de tênis, 

churrasqueira, etc. Dependências de estadia noturno em grande número (acima de 4) 

constituindo apartamento completo (dormitório, sala, banheiro e closet). Cômodos de 

estada social variados (“living”, sala de almoço e jantar, sala de recepções, biblioteca, 

estúdio, escritório, sala de música, lavabos, etc.). Parte de serviço contendo copa, 

cozinha, adega, lavanderia, despensa, diversos cômodos para criadagem, garagens para 

vários automóveis. Acabamentos diversificados com característica requintadas. 

Instalações incluindo equipamentos de ar condicionado, aquecimento central, 

intercomunicadores e sinalizadores, eventualmente elevadores (no caso de mais um 

andar), equipamento para captação de energia solar, equipamento para hidromassagem, 

etc. 

Valor unitário: acima de 4,0 x H82QN 

OBSERVAÇÃO: 
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Nas residências de luxo, a avaliação deve ser feita, preferencialmente, através de 

orçamento específico, descrito, como acréscimo da “vantagem da coisa feita”. O unitário 

apontado serve para aferição. 

2.2. APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS 

2.2.1. Apartamentos e escritórios modestos 

Prédios com até quatro pavimentos, sem elevadores, fachadas com acabamento de 

massa fina, hall e escadaria com pisos de ladrilhos de 2ª, cerâmica de 2ª, cacos de 

cerâmicas ou até cimento liso, paredes revestidas de massa grossa ou com barra 

impermeável até 2,00m. Os apartamentos possuem áreas molhadas com pisos do 

mesmo tipo que “hall” paredes com revestimento de azulejos de 2ª até 2,00m; partes 

secas com pisos em tacos de peroba de 2ª, do tipo mais econômica. Instalação 

hidráulicas/elétricas sumárias com o número mínimo de interruptores, tomadas, 

aparelhos sanitários e pontos de água (somente pia). 

Valor Unitário: 1,00 a 1,30 x H82QN 

Os escritórios em geral, tem instalações sanitárias coletivas em número mínimo, e 

possuem acabamentos equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário: 0,85 a 1,05 x H82QN 

2.2.2. Apartamentos e escritórios médios inferiores 

Prédios com até 4 andares, ou mais, dotados, ou de, elevadores (de marca comum), 

fachada com acabamento com massa fina, o com aplicação de pastilhas, ladrilhos, ou 

equivalente, no andar térreo, hall e escadarias com pisos em cerâmicas comum ou 

vitrificada, ou lajotas de barro, paredes de massa fina com barra impermeável até 2,00m. 

Os apartamentos possuem áreas molhadas com piso de cerâmica vitrificada ou 

equivalente de boa qualidade, barras de azulejos brancos ou de cor; áreas secas com 

piso de tacos comuns ou carpete e paredes com massa fina à base de látex. Caixilharia 

e esquadrias de tipos comuns, instalações elétricas e hidráulicas econômicas, com o 

número mínimo de interruptores e tomadas e instalações, somente, de água fria (com 

válvulas de descarga automáticas embutidas). 

Valor Unitário Com Elevador: 1,35 a 1,55 x H82QN 
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Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios possuem instalações sanitárias em maior número, ainda que coletivas. Os 

acabamentos são equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,10 a 1,30 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.3. Apartamentos e escritórios médios comerciais 

Prédios em geral com mais de 4 andares, dotados de elevadores de marcas médias, 

fachadas principais com aplicação de pastilhas ou equivalente. Hall de entrada, no térreo, 

com piso em ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade, paredes com lambris, 

revestimento de pastilhas ou equivalentes. Hall, escadas e corredores dos andares com 

piso de granilite, paredes com massa fina e pintura à base de látex. Os apartamentos 

possuem áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa 

qualidade ou cacos de mármore, paredes de azulejos lisos ou decorados até o teto e 

áreas secas com pisos de tacos de peroba ou carpete, paredes em massa fina ou corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétricas de boa qualidade e instalações 

sanitárias dotadas de todos os aparelhos, só servidos por água fria. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,75 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios têm as mesmas característica e instalações. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,55 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.4. Apartamentos e escritórios médios superiores 

Fachadas revestidas de massa fina com pintura à base de látex acrílico, entrada social 

não necessariamente ampla, porém com pisos de mármore, granito polido ou equivalente 

e paredes com lambris decorativos de madeira, fórmica, material termo acústico, etc. 

Elevadores de marcas médias ou superiores, com pelo menos um tendo acesso à 

garagem. Entrada de serviço pelas garagens, escadarias em partes comuns dos andares 

de granilite emassa fina com pintura à base de látex. Nos prédios de habitação, dois ou 
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mais apartamentos por andar, áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos, cacos 

de mármore, paredes com azulejos decorados até o teto ou epóxi e áreas secas com 

pisos em tacos de 1ª qualidade ou carpete sobre cimento emparedes de massa corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétrica e hidráulica completas de boa qualidade, 

com água quente e fria. 

Valor unitário com elevador: 2,10 a 2,40 x H82QN 

Os escritórios têm as mesmas características e instalações. 

Valor Unitário sem elevador: 1,90 a 2,20 x H82QN 

2.2.5. Apartamentos e escritórios finos 

Prédios com projetos arquitetônicos esmerados, estrutura totalmente embutida. Áreas 

externas com grandes afastamentos e jardinadas, com playground, ou pátio para 

estacionamento de visitantes, com parte pavimentada de pedras. Saguão social amplo, 

de acabamento esmerado, com pisos de mármore, granito polido, etc., paredes dotadas 

de material nobre e forros decorados. Elevadores de marca reputada, com as paredes 

dos sociais revestidas de material de boa qualidade, com acesso à garagem no subsolo, 

possuindo lugar, no mínimo, para dois automóveis por unidade, entrada de serviço 

independente e salão de festas de acabamento equivalente ao do saguão. Nos 

apartamentos, normalmente uma unidade por andar, com pelo menos quatro dormitórios 

(suítes), banheiro social, dormitórios de empregada, ampla área de serviço. Áreas 

molhadas com piso de mármore, granito polido ou epóxi, paredes com azulejos 

decorados até o teto ou epóxi. Áreas secas com piso de tacos de madeira, tábuas 

corridas ou granito, paredes com pintura acrílica, papel de parede ou equivalente. 

Instalação hidráulica completa, de boa qualidade, com equipamentos de: aquecimento 

central, sauna, hidromassagem, etc. 

Valor Unitário Com Elevador: 2,55 a 3,15 x H82QN 

Os escritórios têm a mesmas características e instalações. 

Valor Unitário Sem Elevador: 2,40 a 2,80 x H82QN 

2.2.6. Apartamentos e escritórios de luxo 

As características gerais são similares, porém em grau superior ao padrão fino, com 
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projetos estruturais feito para permitir passagem de dutos para ar condicionado, de redes 

tronco de hidráulica e eletricidade que permitam maleabilidade nas alterações de plantas 

(nos escritórios). São dotados de instalações de ar condicionado central, sistema de 

vigilância por TV, etc., e acabamentos equivalente às residências de luxo. 

Apartamentos: Valor Unitário: acima de 3,50 x H82QN 

Escritórios: Valor Unitário: acima de 3,00 x H82QN 

2.3. Lojas, Armazéns comuns e Armazéns Industriais 

2.3.1 Lojas: 

Os valores unitários das lojas comuns serão iguais, sem quaisquer outros acréscimos: 

1.º ao das edificações das quais façam parte. 

2.º ao apurado em função do padrão construtivo da edificação respectiva, quando 

isolada. 

Os das lojas situadas em zonas comerciais altamente valorizadas deverão ser obtidos 

ou pelo método de custo (somente quota do terreno, o custo da construção e a “vantagem 

da coisa feita”) ou pelo método comparativo direto ou, ainda pelo método de renda, a 

partir do valor locativo e considerando a taxa de capitalização de 10% aa. É vedado o 

uso dos valores de venda do presente estudo, mesmo que “corrigidos”, através de fatores 

ou “pesos”. 

2.3.2. Armazéns comuns: 

2.3.2.1. Armazéns comuns modestos: 

Com um só pavimento, podendo ou não ser totalmente fechado por alvenaria de 

elevação, com ou sem estrutura metálica ou de concreto (eventualmente cintas), 

cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, 

com vãos de até 6m, sem forro, pisos cimentados ou de concreto simples, com ou sem 

barra impermeável, paredes externas com ou sem revestimento, instalações sanitárias 

incompletas e simples. 

Valor Unitário: 0,55 a 0,75 de H82QN 

3159



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

16 
 

2.3.2.2. Armazéns comuns médios 

Com um só pavimento; dotados de estruturas de concreto mistas ou metálicas; cobertura 

de telhas francesas ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, com ou 

sem lanternim; com ou sem forro (“Eucatex” ou madeira); pé-direito até 5,00m; vãos indo 

de 6,00 até 12,00m; pisos cimentados, cerâmica comum ou caco de cerâmica; barras de 

cimento, azulejos; pintura de cal, portas de ferro de enrolar ou equivalentes, caixilhos de 

ferro fixos e basculante; instalações sanitárias completas e de boa qualidade, podendo 

ter divisões internas para escritórios e outros. 

Valor Unitário: 0,80 a 1,30 de H82QN 

2.3.3.1. Armazéns industriais modestos 

Construídos com estrutura metálica ou de concreto armado, pé-direito de 5,00 metros ou 

mais, cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, metálica, 

sem forros, parede com revestimento externo e interno; sem divisões internas; 

instalações sanitárias simples e incompletas. 

Valor Unitário: 0,70 a 1,00 de H82QN 

2.3.3.2. Armazéns Industriais médios  

Construídos com mais de um pavimentos; com grandes estruturas de concreto armado, 

permitindo a instalação de pontes rolantes ou outros equipamentos correlatos; telhados 

com tesouras ou treliças metálicas ou de concreto armado de grandes vãos; coberturas 

de telhas de fibrocimento; pés-direitos de 5,00 metros ou mais; divisões internas para 

escritórios, laboratórios, etc., com acabamentos equivalentes aos das residências 

médias; instalações elétricas completas incluindo cabines de força; instalações sanitárias 

completas e de boa qualidade, também equivalente às das residências médias. 

Valor Unitários: 1,20 a 1,80 de H82QN 

2.3.3.3. Armazéns industriais finos 

Semelhantes quantos à estrutura, ao tipo anterior. Diferem no acabamento e no cuidado 

arquitetônico, que se assemelham aos das residências finas, e nas instalações 

suplementares para combate a incêndio, renovação de ar, etc. 

Valor Unitário: acima de 2,30 x H82QN 
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4. CONCEITO DOS VALORES APURADOS NESTE LAUDO  
Valor de mercado 
(justo): 

 

  
                                       
 

 É o preço mais alto em termos de dinheiro, que a propriedade 
irá trazer se exposta para venda no mercado, permitindo um 
tempo razoável para achar um comprador que adquira com 
conhecimento de todos os usos para qual está destinada e 
também para usos futuros. 
 

5. TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO DESTE LAUDO 
 

O tratamento dos elementos pesquisados far-se-á   através da aplicação das seguintes 
terminologias e conceitos: 
 

At : Área do Terreno 
   
Vu : Valor Básico Unitário 
   
Vt : Valor Total do Terreno 
   

Cap : Coeficiente de Aproveitamento; 
   
  Visa corrigir o aproveitamento em relação ao zoneamento do local do 

imóvel.  

   
Ce : Coeficiente de Esquina ou Frentes Múltiplas; 

 
  Quando o terreno possui uma ou mais frentes são calculados estes 

fatores para enquadramento do mesmo junto as normas de avaliação. 
Não são aplicados em terrenos industriais 

   
Fp : Frente Projetada do Terreno; 
   
  Frente do terreno avaliando ou do elemento pesquisado. 

   
Fr : Frente de Referência do Terreno; 
   
  Frente de referência recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
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F : Expoente da Fórmula do Coeficiente de Frente; 
   
  Representado pelo expoente de 0,25 sobre a expressão do coeficiente 

de frente. 
 

Cf : Coeficiente de Frente; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes testadas dos 

elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, seu resultado é transportado para o terreno avaliando e este 
será valorizante ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões 
da Região. Não são aplicados em terrenos industriais. 

   
Pe : Profundidade Equivalente; 
   
  Obtida da divisão da área do terreno avaliando pela sua testada efetiva 

ou projetada. 

   
Pm : Profundidade Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade recomendada pela zona de norma em que se enquadra o 

imóvel avaliando. 

   
Pma : Profundidade Máxima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade Máxima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 

   
Pmi : Profundidade Mínima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade mínima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
 

P : Expoente da Fórmula de Coeficiente de Profundidade; 
   
  Representado pelo expoente de 0,50 sobre a expressão do coeficiente 

de profundidade. 

   
Cp   : Coeficiente de Profundidade; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes profundidades 

dos elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, transpormos para o terreno avaliando e este será valorizante 

3162



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

19 
 

ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões da Região. Não 
são aplicados em terrenos industriais 
 

Ff : Fator de Oferta; 
   
  Visa corrigir o valor atribuído ao imóvel excluindo-se a elasticidade de 

mercado. 
 

Ft : Fator Topografia; 
   
  Compara as condições topográficas do terreno avaliando com à do 

elemento comparativo, visando obras especiais para seu 
aproveitamento. 

Ftr : Fator Transporte; 
   
  É uma função da localização do elemento comparativo em relação ao 

imóvel avaliando. 

Fa : Fator Atualização; 
   
  Atualiza o valor do elemento pesquisado em data anterior à data base do 

laudo, levando-se em consideração a situação de mercado. 

   
Fs : Fator Superfície; 
   
  Visa corrigir os terrenos úmidos, alagadiços, brejosos ou pantanosos, em 

relação ao terreno avaliando. 

   
Fmp : Fator Melhoramento Público; 
   
  Permite comparar elementos pesquisados e o avaliando, considerando-

se a existência ou inexistência de melhoramentos públicos. 

   
Fga : Fator Grandeza de Área; 

 
  Permite a correção das variações de preços que podem ocorrer em 

função do tamanho da área do imóvel avaliando com à do elemento 
pesquisado. 

   
Fz : Fator Zona; 
   
  Aplicado para ajuste do diferencial de potencial máximo construtivo 

permitido pela no zoneamento dos elementos pesquisados em relação 
ao avaliando. 
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Fin : Fator Incorporação; 
   
  Visa computar o efeito valorizante incorporação possível em terrenos 

com dimensões iguais ou acima de 1.000 m². 
 

Ab : Área das Construções e/ou Benfeitorias 
   
Vub : Valor Unitário das Construções e/ou Benfeitorias. 
   
Vb : Valor Total das Benfeitorias 
   
Fob : Fator de Obsolescência; 
   
  Visa corrigir o valor novo das construções e/ou benfeitorias em função da 

depreciação da idade e estado de conservação.  

   
Fins : Fator Instalações Especiais; 
   
  Visa ajustar os valores dos elementos pesquisados ao avaliando em 

função da existência de instalações especiais que valorizem a construção 
e/ou benfeitoria. 

   
Fp : Fator Padrão; 
   
  Permite uma melhor comparação entre elementos pesquisados e 

avaliando, em função dos acabamentos utilizados nas edificações. 

   
Fg : Fator Garagem; 
   
  Este fator é aplicado visando o comparativo entre apartamentos ou 

escritórios com números diferentes de vagas, obtido através da relação 
do m²/nº de vagas.  

   
VI : Valor Total do Imóvel 

 

6. DOCUMENTAÇÃO 
 

A documentação suporte para embasar o trabalho foi fornecido pelo solicitante e 
compreende: 
 
1- IPTU  
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7. VISTORIA  
 

Visa o presente laudo a avaliação de um imóvel comercial, com as seguintes 
características: 
 
Localização: 
O imóvel anteriormente citado localiza-se na Rua 41-C, esquina com Rua 26, Vila Santa 
Cecília, Município de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. 
 
Características do logradouro de situação: 
A Via acima mencionada, no trecho lindeiro aos imóveis, tem característica de via 
principal, atendendo ao tráfego de âmbito local. 
 
Desenvolve-se em traçado retilíneo sobre perfil plano, é dotada de uma pista   de 
rolamento, pavimentada em asfalto, apresentando cerca de 15,00 m de largura entre os 
alinhamentos confrontantes e bom estado de conservação. 
 
Acessibilidade/transporte: 
Destaca - se como principal via   de acesso à região a própria via. 
Com referência a transporte coletivo, constatamos a existência de linhas regulares de 
ônibus municipal e intermunicipal trafegando pela região proporcionando ligação à 
diversas regiões vizinhas e ao centro da cidade. 
 
Tipo de ocupação: 
A região possui ocupação heterogênea caracterizada por comércio de âmbito local, 
comércio varejista, comércio de serviços, residências, etc.  
 
Melhoramentos Públicos: 
O local é servido por todos os melhoramentos públicos existentes na cidade: rede de 
água domiciliar, energia elétrica (luz e força), telefone, iluminação pública, captação de 
águas pluviais e esgoto, serviços postais, coleta de lixo, limpeza e conservação viária. 
 

7.1 - DESCRIÇÃO DOS TERRENOS 
De acordo com vistoria realizada “in loco”, os terrenos avaliando apresentam as 
seguintes características: 
Detalhamento dos Terrenos: 
Área do terreno    :      2.495,00m² 

Configuração     : Irregular 
Topografia          :  Plana   
Superfície           :  Seco 
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7.2- ZONEAMENTO/POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO TERRENO 
 

O terreno enquadra-se na classificação de zona “Urbana de uso misto” de acordo com 
a lei de zoneamento do município de Volta Redonda. 

 
7.3 -  DESCRIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 

 
Sobre o terreno descrito e caracterizado encontra-se edificada uma construção que será 
descrita separadamente de acordo com os padrões construtivos e/ou utilização, bem 
como as benfeitorias existentes. 
 
7.3.1.1-Loja e depósito 

 
Construção com 1 e 2 pavimentos, edificada em estrutura de concreto, fechamentos 
laterais em alvenaria, fachada em massa pintada, cobertura em telhas metálicas e 
fibrocimento, sobre estrutura metálica. 
 

Descrição interna:  

Dependências Forro Parede Piso Caixilhos Porta 

Salão de vendas PVC Massa pintada Cerâmica Sem Metálica 

Banheiros cliente PVC Azulejo Cerâmica Sem Madeira 

Padaria/açougue Gesso Azulejo Cerâmica Sem Sem 

Depósito Sem Massa pintada Cerâmica Metálicos Metálica 

Câmaras frias Metálico Metálica Cerâmica Sem Térmica 

Câmara lixo Laje Massa pintada Cerâmica Sem A. inox 

Refeitório Laje Azulejo Cerâmica Metálicos Madeira 

Vestiários Laje Azulejo Cerâmica Metálicos Madeira 

Escritório Laje Massa pintada Cerâmica Metálico Madeira 

Sala de máquina Laje Massa pintada Cimento Sem Metálica 

Subestação Laje Massa pintada Cimento Sem Metálica 

 

Conservação Idade aparente Pé direito Área construída Vida útil reman. 

Bom 5 3,00 e 6,00m 1.533,87 45 anos 
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8. -  AVALIAÇÃO 
 

8.1 - VALOR DO TERRENO  
 
Após análise dos elementos pesquisados na planilha de homogeneização, respeitados 
os intervalos de variação de 30% acima e abaixo da média, o valor unitário básico, 
resultou em: 

 
A expressão que definirá o valor do terreno é: 
 
Vt = At x Vu  
 
Substituindo-se a expressão, teremos: 
 
Vu = R$ 2.844,33 /m². 
 
Vt = 2.495,00 m² x R$ 2.844,33 /m²  
 
Vt = R$ 7.096.603,00 

 
8.2 -  VALOR DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 
 
O valor das construções e/ou benfeitorias está demonstrado em tabela anexa. 
 

8.3 - VALOR TOTAL DO IMÓVEL PARA MERCADO 
 
Conforme comentado anteriormente, o valor do imóvel foi obtido por meio da somatória 
do valor do terreno e das construções e benfeitorias. 
 
                                                        
     

Valor total do Terreno : R$ 7.096.603,00 
   
Valor total das construções e/ou benfeitorias : R$ 3.725.371,00 
   
Valor residual das benfeitorias : R$   372.537,00 

                                                                                          
Valor total do imóvel : R$ 10.821.974,00 
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9. - P L A N I L H A  D E  H O M O G E N E I Z A Ç ÃO 
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V. UT IDADE V. UT ÁREA VALOR UNIT COEFIC. VALOR UNIT VALOR VALOR VALOR TAXA

ITEM DESCRIÇÃO TOT APAR. REM (m2) NOVO ( R$) DEPREC. DEPREC.(R$) TOTAL (R$) RESIDUAL (R$) A DEPRECIAR (R$) ANUAL %

1 Construções 50 5 45 1.533,87    2.620,00      0,927      2.428,74                  3.725.371 372.537 3.352.834 2,22

1.533,87    TOTAL GERAL (R$) 3.725.371 372.537 3.352.834

A área utilizada  para cálculo foi fornecida pelo solicitante

Obs. CUB 06/2017

R$ 1.417,39/m²

PLANCON - VALOR DAS CONTRUÇÕES  

Área total coberta

D A D O S    C O M P A R A T I V O S
PLANILHA DE CÁLCULO DE VALORES

LOCAL: Rua 41C, 665 Área 2.495,00 m²  Zona : Urbana LAUDO No. IM-5108

MUNICÍPIO: Volta Redonda   

ESTADO: Rio de Janeiro  TIPO Terreno DATA 01/11/2017

D A D O S  D O S  I M Ó V E I S  P E S Q U I S A D O S

No.FONTE LOCALIZAÇÃO CATEGORIA VALOR TOTAL At Frente Top. Vub/Terr Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator V.U.Hom

R$ m² m R$ Top Fonte Grand Melhor M.Test Zona Transp R$

1 Foco Imoveis T1037 Terreno 4.200.000,00 1080 Urbana Plana 3.888,89 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  3.500,00

(024) 3343-6726

2 Foco Imoveis Rua A Quatro Terreno 750.000,00 220 Urbana Plana 3.409,09 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  3.068,18

(024) 3343-6726 Ref T1097

 

3 Foco Imoveis Rua Gustavo Lima Terreno 1.000.000,00 372 Urbana Plana 2.688,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  2.688,17

(024) 3343-6726 Ref T1049

 

4 Alfa Imóveis TK065 Terreno 750.000,00 360 Urbana Plana 2.083,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 1,10  2.291,67

(024) 3346-7980

 

5 Foco imoveis Av 17 de Julho Terreno 875.000,00 360 Urbana Plana 2.430,56 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 1,10  2.673,61

(024) 3343-6726 Ref T1056

 

Cond.Parâmetro: OBS: ELEMENTOS FORA DE LIMITE: Nenhum SOMA 14.221,63

MÉDIA 2.844,33

LIMITE SUPERIOR (+30%) 3.697,62

Valor do terreno LIMITE INFERIOR   (-30%) 1.991,03

 VALOR UNIT.HOMOG.FINAL 2.844,33

   

R$ 7.096.603,00

Zona

Topografia Plana
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10. - P L A N T A   D E   L O C A L I Z A Ç Ã O 
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11. - D O C U M E N T A Ç Ã O 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
IM – 5109/17  

 
  

 
SOLICITANTE : Floresta Comércio e Indústria S/A 
   
   
PROPRIETÁRIO : Acácia Empreendimentos S/A 
   
   
TIPO : Loja 28 
   
   
OBJETIVO : Determinação do valor justo e residual 
   
   
DATA BASE : 01/11/2017 
   
   
LOCAL : Rua Dr. Bastos, 62 

  Bairro : Centro 
  Município : Angra dos Reis 
  Estado : Rio de Janeiro 
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1. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO 
 
 

De acordo com os dados expostos no presente laudo, apresentamos abaixo o valor 
conclusivo da avaliação dos imóveis de propriedade da Acácia Empreendimentos S/A, 
situado na rua Dr. Bastos, 62, município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, 
com 421,00 m² de terreno e 658,30m² de construções. 
 
 
 
Valor total para mercado                                 : R$ 2.163.225,00 
 (Dois milhões, cento sessenta três mil duzentos e vinte cinco reais) 

 
Valor residual das benfeitorias                        : R$ 106.053,00 
 (Cento e seis mil e cinquenta e três reais) 

 
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 01 de novembro de 2017. 

 
 

 
SBA Serviços de Avaliação Patrimonial 

 
CREA - SP 2037081 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 OBJETIVO 
 

O presente laudo destina-se a descrever os procedimentos que conduziram a avaliação 
para valores de mercado, na data base de 01 de novembro de 2017, do bem solicitado. 
 
A avaliação foi realizada por profissionais devidamente habilitados e segundo as 
diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE, definidas 
na Norma Brasileira Registrada NBR nº 14653-2. 
 
Os valores aqui apresentados referem-se a pagamento à vista. 
 
Considera-se que as informações aqui contidas, fornecida por terceiros, referente as 
pesquisas de mercado, são verdadeiras e foram prestadas de boa fé. 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 
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3. METODOLOGIA 
 
O imóvel foi avaliado de acordo com as diretrizes da Norma Brasileira Registrada – NBR 
14653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Quando não aplicáveis 
os métodos constantes das normas utilizamos outros métodos consagrados especiais, 
cujo o uso se impõe pelas peculiaridades do imóvel à avaliar. 
 
De acordo com a natureza, avaliamos o bem, supondo-se que continuará a ser utilizado 
para a mesma finalidade em que se encontra na época da avaliação; livre e 
desembaraçado de qualquer ônus ou gravames que possam existir sobre o mesmo. 
 
MÉTODO EVOLUTIVO 
 
A composição total do imóvel avaliando foi obtida através da conjugação de métodos a 
partir do terreno, considerados os custos de reprodução das benfeitorias devidamente 
depreciado e o fator de comercialização, ou seja: VI = (VT +CB) * FC, onde: 
 
VI = valor do imóvel 
VT = valor do terreno 
CB = custo de reedição das benfeitorias 
FC = fator de comercialização 
 
  TERRENO 

 
Utilizamos o método comparativo de dados de mercado, aquele, em que o valor do 
imóvel é obtido através da comparação de dados de mercado, relativos a outros de 
características similares, tendo como procedimento a definição de uma área homogênea 
e mesma região geoeconômica, para pesquisa de valores. 
 
A seguir fizemos o tratamento por fatores dos valores pesquisados visando obter 
equivalência financeira (valor à vista) no tempo (data da avaliação), e correção devido a 
natureza da fonte de informação. 
 
  CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 
 
O custo de reedição (custo de reprodução devidamente depreciado) das construções e 
benfeitorias foi obtido considerando-se, os materiais empregados na edificação, 
estabelecendo-se assim um bem novo e pelo estudo efetuado pela Comissão de Peritos 
Nomeados pelos M.M. Juízes da Vara da Fazenda Municipal da Capital de São Paulo, 
adaptado para a região em questão, pelo Provimento n.º 02/86, com valores unitários 
básicos para a data da avaliação (Valores de edificações e imóveis urbanos IBAPE/SP 
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– Versão 2.002). Este estudo classifica os diversos tipos de construção, segundo as 
finalidades. O estudo estabelece faixa de padrão por tipo de construção cujo valor é 
atualizado por meio de publicação mensal do SINDUSCON – Sindicato das Indústrias 
de Construção Civil do Estado de São Paulo. 

 
Para o cálculo da depreciação utilizamos o método do valor decrescente (Diminisching 
balance method) que considera a idade aparente o estado de conservação, aplicando-
se a fórmula: 

 
Kd = (1-R)n , onde: 

 Kd = coeficiente de depreciação 
 R = razão de depreciação 
 n = idade 

 
“PROVIMENTO 02/86” (SIC) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Estudo procedido pela Comissão de Peritos nomeada pelo Provimento nº 02/86 dos 

M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital. Representa a 

adequação do procedente, de junho de 1986, às condições atuais do mercado imobiliário. 

1.2. Tendo em vista os dados estatísticos utilizados os resultados recomendados tem 

validade a partir da presente data. Para apuração dos valores unitários de venda foi 

alterada a sistemática de cálculo, do trabalho anterior, estabelecendo-se faixas de 

valores para cada um dos padrões construtivos. O presente estudo introduz descrições 

mais atualizadas e insere novas classificações para residências de padrões inferiores. 

1.3. Como nos precedentes, os unitários obtidos através do presente já englobam todos 

os fatores determinados dos valores finais, não admitindo, por consequência, qualquer 

acréscimo, quer a título de “vantagem da coisa feita”, quer a pretexto de “fator de 

comercialização”, por já estarem estes componentes neles contidos. 

1.4. Os critérios estudados dizem respeito, especificamente, a imóveis do Município de 

São Paulo, devendo ser devidamente aferidos e adaptados para outros mercados, ainda 

que vizinhos e/ou próximo. 

1.5. A Comissão prossegue no seu trabalho com a finalidade de aprimorar os estudos 

classificatórios, na busca permanente de adequação ao mercado imobiliário. 
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2. CLASSIFICAÇÃO DE UNITÁRIOS 

2.1. RESIDÊNCIAS 

2.1.1. Barracos rústicos  

Construídos com paredes e coberturas feitas de sobras dos mais variados tipos de 

materiais de construção, tais como: tábuas, folhas de lata ou de zinco, papelões, 

plásticos, telhas de fibrocimento, etc. Os pisos, embora sejam quase sempre, de terra 

batida, podem esporadicamente, serem cimentados ou atijolados. 

Esse tipo de habitação é comumente encontrado em favelas, constituídos na maior parte 

das vezes de um único cômodo, podendo apresentar WC externo. 

Valor Unitário: 0,07 a 0,09 de H82QN. 

2.1.2. Barracos 

Construídos com paredes de madeira, podem ser: chapas de compensado, “EUCATEX” 

ou similar; tábuas, etc. Cobertura em telhas de fibrocimento ou de barro apoiadas em 

vigas de madeira; pisos cimentados, tábuas corridas ou atijolados. Podem eventualmente 

apresentar instalações elétricas/hidráulicas habitualmente, em favelas compostas de um 

ou mais cômodos e, em geral, com WC externo. 

Valor Unitário: 0,10 a 0,15 de H82QN 

2.1.3. Residências proletárias rústicas 

Construídas em regime de mutirão comumente encontradas em loteamentos pobres ou 

irregulares de periferia, com pouca e nenhuma infraestrutura. Erigidas em alvenaria de 

blocos de concreto ou similar, sem revestimentos interno e externo, pé-direito aquém dos 

legalmente especificados, cobertura em lajes pré-fabricadas, sem impermeabilização ou 

telhas de fibrocimento ou barro; pisos cimentados ou de cacos de cerâmica, instalações 

elétricas / hidráulicas aparentes e incompletas. Constituídas de um ou mais cômodos 

podendo o WC ser interno. 

Valor Unitário: 0,35 a0,50 de H82QN 

2.1.4. Residências proletárias 

3180



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

9 
 

Térreas, erigidas em alvenaria de tijolo de barro ou blocos de concreto, revestimento 

interno em reboco grosso podendo ter pintura de cal ou à base de látex e, eventualmente, 

revestimento externo. Cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

sem forro; ocasionalmente podem ter por cobertura, laje pré-moldada ou sem 

revestimento interno. Os pisos são em geral cimentados (com ou sem vermelhão) ou de 

cacos de cerâmica. Compostas normalmente de 2 cômodos e cozinha, podendo ser o 

WC externo. As instalações elétricas e hidráulicas geralmente são aparentes. Esquadrias 

de madeira e/ou ferro simples. 

Valor Unitário: 0,60 a 0,85 de H82QN 

2.1.5. Residências modestas 

Térreas ou assobradadas, erigidas em alvenaria de tijolos de barro ou blocos de 

concreto, revestimento interno e externo de reboco grosso com pintura de cal ou à base 

de látex. Cobertura de telhas de barro ou de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de madeira, EUCATEX ou equivalente; a cobertura pode também ser constituída 

de laje pré-moldada revestida interna e externamente. Pisos cimentados com pigmento 

de cor, ou cacos de cerâmica na cozinha e WC e tacos de 2ª qualidade, assoalhados 

cacos de cerâmica, ladrilhos cerâmicos de baixa qualidade ou até cimentado com 

pigmento de cor nas demais dependências. Composta geralmente de 2 a 3 cômodos, 

cozinha e WC interno impermeável a óleo ou azulejo de 2ª qualidade até a altura de 

1,60m. Instalações elétricas e hidráulicas embutidas. Esquadrias de madeira e/ou de 

ferro de razoável qualidade. 

Valor Unitário: 0,90 a 1,15 x H82QN 

2.1.6. Residências médias inferiores 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, composta de sala, 2ou 3 dormitórios, 

banheiro, cozinha e WC externo para empregada. Erigidas em alvenaria de tijolos de 

barro ou blocos de concreto, revestidas interna e externamente com reboco fino e pintura 

à base de látex, cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de laje pré-moldada revestida, madeira, estuque ou placas de gesso. 

Pisos de tacos comuns de peroba ou carpete na sala e dormitórios, de cacos de cerâmica 

ou cerâmica vitrificada nos banheiros e cozinha e cimentados ou cacos de cerâmica no 

quintal. A cozinha e o banheiro apresentam barras de azulejos brancos ou de cor. As 
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esquadrias são de ferro e as janelas têm venezianas de madeira ou de alumínio. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas e de boa qualidade. 

Valor Unitário: 1,20 a 1,40 x H82QN 

2.1.7. Residências médias comerciais 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, compostas de sala, 2 ou 3 dormitórios 

(eventualmente uma suíte), banheiro, lavabo, cozinha, quarto e WC para empregada e 

abrigo ou garagem para automóvel. Cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre 

estrutura de madeira, forro de laje pré-moldada. Revestimento interno e externo de 

reboco fino (internamente podendo ser acabado em massa corrida), pintura à base látex, 

azulejos brancos, de cor ou decorados até o teto da cozinha e banheiros, pisos de 

ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade na cozinha e banheiro e tacos de 

peroba ou carpete na sala e dormitório. Caixilhos de ferro ou de alumínio e janelas com 

venezianas de madeira ou de alumínio com grades de proteção. Escadas acarpetadas 

ou granilite. 

Valor Unitário:1,45 a 1,65 x H82QN 

2.1.8. Residências médias superiores 

Térreas ou com 2 pavimentos em geral isoladas, comumente composta de: sala 

(podendo ter dois ambientes: jantar e estar), 3 ou mais dormitórios (eventualmente uma 

suíte), dois banheiros, lavabo social, copa e cozinha, quarto WC para empregadas, 

lavanderia e garagem ou abrigo para um ou dois automóveis. Fachadas tratadas com 

aplicação de revestimentos mais sofisticados, que não apenas o reboco fino e com 

pintura à base de látex. Cobertura de telhas de barro sobre estrutura de madeira, forro 

de laje, erigida com estrutura mista (concreto/alvenaria). Revestimento interno acabado 

em massa corrida e pintura látex, azulejos decorados até altura do teto ou revestimento 

de epóxi na cozinha, copa e banheiro. Piso da sala e dos dormitórios de tacos de madeira 

de 1ª qualidade, ou assoalhados, ou carpete acima de 6mm, ou similares, pisos de 

ladrilhos cerâmicos, decorado ou não, ou placas de mármore, ou placas de granito ou 

similar. Caixilhos de ferro ou de alumínio, janelas com venezianas de madeira ou de 

alumínio com grade de proteção. 

Valor Unitário: 1,70 a 2,00 x H82QN 

2.1.8. Residências finas 
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Isoladas de ambos os lados, em terreno de boa proporção, obedecendo a estilo 

arquitetônico definido, compostas geralmente de: hall, 3 salas ou mais (“living, sala de 

jantar, escritório, biblioteca, salão de inverno, estúdio, etc.), lavabo, sala de almoço, copa, 

cozinha com despensa, 4 ou mais dormitório (pelo menos uma suíte), 2 ou mais 

banheiros, apartamento de empregados, garagem ou abrigo para no mínimo 3 

automóveis e, não raras vezes piscina. Erigida com estrutura completa de concreto 

armado, cobertura de telhas de barro ou equivalente sobre tesouras de madeira. Parede 

com revestimento interno na copa cozinha e banheiros em azulejos decorados até o teto, 

epóxi, látex sob massa corrida e/ou tecidos, e/ou papel decorado nos demais. Pisos frios 

de ladrilhos cerâmicos de qualidade, granito, mármore ou epóxi, banheiros com 

banheiras montadas in loco de mármore, epóxi, fibra de vidro ou similares, podendo ainda 

ter sauna. Aquecimento central, caixilhos de ferro, alumínio ou chapa decorada, vidro 

temperados. Áreas livres do terreno (quintal jardim) tratado, com ajardinamento e pisos 

frios de qualidade. Escada de mármore ou carpete, corrimão de ferro fundido ou madeira 

entalhada. 

Valor unitário: 2,20 a 3,50 x H82QN 

2.1.10. Residências de luxo 

Do melhor padrão, em terreno de grandes dimensões (mais de 1000m), obedecendo a 

projeto arquitetônico sofisticado e esmerado e atendendo às necessidades e/ou desejo 

de morador, cercada de jardins e dotada de piscinas, vestiário, quadras de tênis, 

churrasqueira, etc. Dependências de estadia noturno em grande número (acima de 4) 

constituindo apartamento completo (dormitório, sala, banheiro e closet). Cômodos de 

estada social variados (“living”, sala de almoço e jantar, sala de recepções, biblioteca, 

estúdio, escritório, sala de música, lavabos, etc.). Parte de serviço contendo copa, 

cozinha, adega, lavanderia, despensa, diversos cômodos para criadagem, garagens para 

vários automóveis. Acabamentos diversificados com característica requintadas. 

Instalações incluindo equipamentos de ar condicionado, aquecimento central, 

intercomunicadores e sinalizadores, eventualmente elevadores (no caso de mais um 

andar), equipamento para captação de energia solar, equipamento para hidromassagem, 

etc. 

Valor unitário: acima de 4,0 x H82QN 

OBSERVAÇÃO: 
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Nas residências de luxo, a avaliação deve ser feita, preferencialmente, através de 

orçamento específico, descrito, como acréscimo da “vantagem da coisa feita”. O unitário 

apontado serve para aferição. 

2.2. APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS 

2.2.1. Apartamentos e escritórios modestos 

Prédios com até quatro pavimentos, sem elevadores, fachadas com acabamento de 

massa fina, hall e escadaria com pisos de ladrilhos de 2ª, cerâmica de 2ª, cacos de 

cerâmicas ou até cimento liso, paredes revestidas de massa grossa ou com barra 

impermeável até 2,00m. Os apartamentos possuem áreas molhadas com pisos do 

mesmo tipo que “hall” paredes com revestimento de azulejos de 2ª até 2,00m; partes 

secas com pisos em tacos de peroba de 2ª, do tipo mais econômica. Instalação 

hidráulicas/elétricas sumárias com o número mínimo de interruptores, tomadas, 

aparelhos sanitários e pontos de água (somente pia). 

Valor Unitário: 1,00 a 1,30 x H82QN 

Os escritórios em geral, tem instalações sanitárias coletivas em número mínimo, e 

possuem acabamentos equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário: 0,85 a 1,05 x H82QN 

2.2.2. Apartamentos e escritórios médios inferiores 

Prédios com até 4 andares, ou mais, dotados, ou de, elevadores (de marca comum), 

fachada com acabamento com massa fina, o com aplicação de pastilhas, ladrilhos, ou 

equivalente, no andar térreo, hall e escadarias com pisos em cerâmicas comum ou 

vitrificada, ou lajotas de barro, paredes de massa fina com barra impermeável até 2,00m. 

Os apartamentos possuem áreas molhadas com piso de cerâmica vitrificada ou 

equivalente de boa qualidade, barras de azulejos brancos ou de cor; áreas secas com 

piso de tacos comuns ou carpete e paredes com massa fina à base de látex. Caixilharia 

e esquadrias de tipos comuns, instalações elétricas e hidráulicas econômicas, com o 

número mínimo de interruptores e tomadas e instalações, somente, de água fria (com 

válvulas de descarga automáticas embutidas). 

Valor Unitário Com Elevador: 1,35 a 1,55 x H82QN 
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Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios possuem instalações sanitárias em maior número, ainda que coletivas. Os 

acabamentos são equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,10 a 1,30 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.3. Apartamentos e escritórios médios comerciais 

Prédios em geral com mais de 4 andares, dotados de elevadores de marcas médias, 

fachadas principais com aplicação de pastilhas ou equivalente. Hall de entrada, no térreo, 

com piso em ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade, paredes com lambris, 

revestimento de pastilhas ou equivalentes. Hall, escadas e corredores dos andares com 

piso de granilite, paredes com massa fina e pintura à base de látex. Os apartamentos 

possuem áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa 

qualidade ou cacos de mármore, paredes de azulejos lisos ou decorados até o teto e 

áreas secas com pisos de tacos de peroba ou carpete, paredes em massa fina ou corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétricas de boa qualidade e instalações 

sanitárias dotadas de todos os aparelhos, só servidos por água fria. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,75 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios têm as mesmas característica e instalações. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,55 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.4. Apartamentos e escritórios médios superiores 

Fachadas revestidas de massa fina com pintura à base de látex acrílico, entrada social 

não necessariamente ampla, porém com pisos de mármore, granito polido ou equivalente 

e paredes com lambris decorativos de madeira, fórmica, material termo acústico, etc. 

Elevadores de marcas médias ou superiores, com pelo menos um tendo acesso à 

garagem. Entrada de serviço pelas garagens, escadarias em partes comuns dos andares 

de granilite emassa fina com pintura à base de látex. Nos prédios de habitação, dois ou 
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mais apartamentos por andar, áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos, cacos 

de mármore, paredes com azulejos decorados até o teto ou epóxi e áreas secas com 

pisos em tacos de 1ª qualidade ou carpete sobre cimento emparedes de massa corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétrica e hidráulica completas de boa qualidade, 

com água quente e fria. 

Valor unitário com elevador: 2,10 a 2,40 x H82QN 

Os escritórios têm as mesmas características e instalações. 

Valor Unitário sem elevador: 1,90 a 2,20 x H82QN 

2.2.5. Apartamentos e escritórios finos 

Prédios com projetos arquitetônicos esmerados, estrutura totalmente embutida. Áreas 

externas com grandes afastamentos e jardinadas, com playground, ou pátio para 

estacionamento de visitantes, com parte pavimentada de pedras. Saguão social amplo, 

de acabamento esmerado, com pisos de mármore, granito polido, etc., paredes dotadas 

de material nobre e forros decorados. Elevadores de marca reputada, com as paredes 

dos sociais revestidas de material de boa qualidade, com acesso à garagem no subsolo, 

possuindo lugar, no mínimo, para dois automóveis por unidade, entrada de serviço 

independente e salão de festas de acabamento equivalente ao do saguão. Nos 

apartamentos, normalmente uma unidade por andar, com pelo menos quatro dormitórios 

(suítes), banheiro social, dormitórios de empregada, ampla área de serviço. Áreas 

molhadas com piso de mármore, granito polido ou epóxi, paredes com azulejos 

decorados até o teto ou epóxi. Áreas secas com piso de tacos de madeira, tábuas 

corridas ou granito, paredes com pintura acrílica, papel de parede ou equivalente. 

Instalação hidráulica completa, de boa qualidade, com equipamentos de: aquecimento 

central, sauna, hidromassagem, etc. 

Valor Unitário Com Elevador: 2,55 a 3,15 x H82QN 

Os escritórios têm a mesmas características e instalações. 

Valor Unitário Sem Elevador: 2,40 a 2,80 x H82QN 

2.2.6. Apartamentos e escritórios de luxo 

As características gerais são similares, porém em grau superior ao padrão fino, com 
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projetos estruturais feito para permitir passagem de dutos para ar condicionado, de redes 

tronco de hidráulica e eletricidade que permitam maleabilidade nas alterações de plantas 

(nos escritórios). São dotados de instalações de ar condicionado central, sistema de 

vigilância por TV, etc., e acabamentos equivalente às residências de luxo. 

Apartamentos: Valor Unitário: acima de 3,50 x H82QN 

Escritórios: Valor Unitário: acima de 3,00 x H82QN 

2.3. Lojas, Armazéns comuns e Armazéns Industriais 

2.3.1 Lojas: 

Os valores unitários das lojas comuns serão iguais, sem quaisquer outros acréscimos: 

1.º ao das edificações das quais façam parte. 

2.º ao apurado em função do padrão construtivo da edificação respectiva, quando 

isolada. 

Os das lojas situadas em zonas comerciais altamente valorizadas deverão ser obtidos 

ou pelo método de custo (somente quota do terreno, o custo da construção e a “vantagem 

da coisa feita”) ou pelo método comparativo direto ou, ainda pelo método de renda, a 

partir do valor locativo e considerando a taxa de capitalização de 10% aa. É vedado o 

uso dos valores de venda do presente estudo, mesmo que “corrigidos”, através de fatores 

ou “pesos”. 

2.3.2. Armazéns comuns: 

2.3.2.1. Armazéns comuns modestos: 

Com um só pavimento, podendo ou não ser totalmente fechado por alvenaria de 

elevação, com ou sem estrutura metálica ou de concreto (eventualmente cintas), 

cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, 

com vãos de até 6m, sem forro, pisos cimentados ou de concreto simples, com ou sem 

barra impermeável, paredes externas com ou sem revestimento, instalações sanitárias 

incompletas e simples. 

Valor Unitário: 0,55 a 0,75 de H82QN 
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2.3.2.2. Armazéns comuns médios 

Com um só pavimento; dotados de estruturas de concreto mistas ou metálicas; cobertura 

de telhas francesas ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, com ou 

sem lanternim; com ou sem forro (“Eucatex” ou madeira); pé-direito até 5,00m; vãos indo 

de 6,00 até 12,00m; pisos cimentados, cerâmica comum ou caco de cerâmica; barras de 

cimento, azulejos; pintura de cal, portas de ferro de enrolar ou equivalentes, caixilhos de 

ferro fixos e basculante; instalações sanitárias completas e de boa qualidade, podendo 

ter divisões internas para escritórios e outros. 

Valor Unitário: 0,80 a 1,30 de H82QN 

2.3.3.1. Armazéns industriais modestos 

Construídos com estrutura metálica ou de concreto armado, pé-direito de 5,00 metros ou 

mais, cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, metálica, 

sem forros, parede com revestimento externo e interno; sem divisões internas; 

instalações sanitárias simples e incompletas. 

Valor Unitário: 0,70 a 1,00 de H82QN 

2.3.3.2. Armazéns Industriais médios  

Construídos com mais de um pavimentos; com grandes estruturas de concreto armado, 

permitindo a instalação de pontes rolantes ou outros equipamentos correlatos; telhados 

com tesouras ou treliças metálicas ou de concreto armado de grandes vãos; coberturas 

de telhas de fibrocimento; pés-direitos de 5,00 metros ou mais; divisões internas para 

escritórios, laboratórios, etc., com acabamentos equivalentes aos das residências 

médias; instalações elétricas completas incluindo cabines de força; instalações sanitárias 

completas e de boa qualidade, também equivalente às das residências médias. 

Valor Unitários: 1,20 a 1,80 de H82QN 

2.3.3.3. Armazéns industriais finos 

Semelhantes quantos à estrutura, ao tipo anterior. Diferem no acabamento e no cuidado 

arquitetônico, que se assemelham aos das residências finas, e nas instalações 

suplementares para combate a incêndio, renovação de ar, etc. 

Valor Unitário: acima de 2,30 x H82QN 
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4. CONCEITO DOS VALORES APURADOS NESTE LAUDO  
 

Valor de mercado 
(justo): 

 

  
                                       
 

 É o preço mais alto em termos de dinheiro, que a propriedade 
irá trazer se exposta para venda no mercado, permitindo um 
tempo razoável para achar um comprador que adquira com 
conhecimento de todos os usos para qual está destinada e 
também para usos futuros. 
 

5. TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO DESTE LAUDO 
 

O tratamento dos elementos pesquisados far-se-á   através da aplicação das seguintes 
terminologias e conceitos: 
 

At : Área do Terreno 
   
Vu : Valor Básico Unitário 
   
Vt : Valor Total do Terreno 
   
Cap : Coeficiente de Aproveitamento; 
   
  Visa corrigir o aproveitamento em relação ao zoneamento do local do 

imóvel.  

   
Ce : Coeficiente de Esquina ou Frentes Múltiplas; 

 
  Quando o terreno possui uma ou mais frentes são calculados estes 

fatores para enquadramento do mesmo junto as normas de avaliação. 
Não são aplicados em terrenos industriais 

   
Fp : Frente Projetada do Terreno; 
   
  Frente do terreno avaliando ou do elemento pesquisado. 

   
Fr : Frente de Referência do Terreno; 
   
  Frente de referência recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
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F : Expoente da Fórmula do Coeficiente de Frente; 
   
  Representado pelo expoente de 0,25 sobre a expressão do coeficiente 

de frente. 
 

Cf : Coeficiente de Frente; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes testadas dos 

elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, seu resultado é transportado para o terreno avaliando e este 
será valorizante ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões 
da Região. Não são aplicados em terrenos industriais. 

   
Pe : Profundidade Equivalente; 
   
  Obtida da divisão da área do terreno avaliando pela sua testada efetiva 

ou projetada. 

   
Pm : Profundidade Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade recomendada pela zona de norma em que se enquadra o 

imóvel avaliando. 

   
Pma : Profundidade Máxima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade Máxima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 

   
Pmi : Profundidade Mínima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade mínima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
 

P : Expoente da Fórmula de Coeficiente de Profundidade; 
   
  Representado pelo expoente de 0,50 sobre a expressão do coeficiente 

de profundidade. 

   
Cp   : Coeficiente de Profundidade; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes profundidades 

dos elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, transpormos para o terreno avaliando e este será valorizante 
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ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões da Região. Não 
são aplicados em terrenos industriais 
 

Ff : Fator de Oferta; 
   
  Visa corrigir o valor atribuído ao imóvel excluindo-se a elasticidade de 

mercado. 
 

Ft : Fator Topografia; 
   
  Compara as condições topográficas do terreno avaliando com à do 

elemento comparativo, visando obras especiais para seu 
aproveitamento. 

Ftr : Fator Transporte; 
   
  É uma função da localização do elemento comparativo em relação ao 

imóvel avaliando. 

Fa : Fator Atualização; 
   
  Atualiza o valor do elemento pesquisado em data anterior à data base do 

laudo, levando-se em consideração a situação de mercado. 

   
Fs : Fator Superfície; 
   
  Visa corrigir os terrenos úmidos, alagadiços, brejosos ou pantanosos, em 

relação ao terreno avaliando. 

   
Fmp : Fator Melhoramento Público; 
   
  Permite comparar elementos pesquisados e o avaliando, considerando-

se a existência ou inexistência de melhoramentos públicos. 

   
Fga : Fator Grandeza de Área; 

 
  Permite a correção das variações de preços que podem ocorrer em 

função do tamanho da área do imóvel avaliando com à do elemento 
pesquisado. 

   
Fz : Fator Zona; 
   
  Aplicado para ajuste do diferencial de potencial máximo construtivo 

permitido pela no zoneamento dos elementos pesquisados em relação 
ao avaliando. 
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Fin : Fator Incorporação; 
   
  Visa computar o efeito valorizante incorporação possível em terrenos 

com dimensões iguais ou acima de 1.000 m². 
 

Ab : Área das Construções e/ou Benfeitorias 
   
Vub : Valor Unitário das Construções e/ou Benfeitorias. 
   
Vb : Valor Total das Benfeitorias 
   
Fob : Fator de Obsolescência; 
   
  Visa corrigir o valor novo das construções e/ou benfeitorias em função da 

depreciação da idade e estado de conservação.  

   
Fins : Fator Instalações Especiais; 
   
  Visa ajustar os valores dos elementos pesquisados ao avaliando em 

função da existência de instalações especiais que valorizem a construção 
e/ou benfeitoria. 

   
Fp : Fator Padrão; 
   
  Permite uma melhor comparação entre elementos pesquisados e 

avaliando, em função dos acabamentos utilizados nas edificações. 

   
Fg : Fator Garagem; 
   
  Este fator é aplicado visando o comparativo entre apartamentos ou 

escritórios com números diferentes de vagas, obtido através da relação 
do m²/nº de vagas.  

   
VI : Valor Total do Imóvel 

 

6. DOCUMENTAÇÃO 
 

A documentação suporte para embasar o trabalho foi fornecido pelo solicitante e 
compreende: 
 
1- IPTU  
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7. VISTORIA  
 

Visa o presente laudo a avaliação de um imóvel comercial, com as seguintes 
características: 
 
Localização: 
 
O imóvel anteriormente citado localiza-se na Rua Dr. Bastos, esquina com Rua Oswaldo 
Neves, Centro, Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro. 
 
Características do logradouro de situação: 
 
As vias acima mencionadas no trecho lindeiro ao imóvel, tem característica de via 
secundária, atendendo ao tráfego de âmbito local. 
 
Desenvolve-se em traçado retilíneo sobre perfil plano, é dotada de uma pista   de 
rolamento, pavimentada em asfalto, apresentando cerca de 8,00 e 10,00 m de largura 
entre os alinhamentos confrontantes e bom estado de conservação. 
 
Acessibilidade/transporte: 
 
Destaca - se como principal via   de acesso a região a própria Rua Oswaldo Neves. 
Com referência a transporte coletivo, constatamos a existência de linhas regulares de 
ônibus municipal e intermunicipal trafegando pela região proporcionando ligação à 
diversas regiões vizinhas e ao centro da cidade. 
 
Tipo de ocupação: 
A região possui ocupação heterogênea caracterizada por comércio de âmbito local, 
comércio varejista, comércio de serviços, residências, etc.  
 
Melhoramentos Públicos: 
O local é servido por todos os melhoramentos públicos existentes na cidade: rede de 
água domiciliar, energia elétrica (luz e força), telefone, iluminação pública, captação de 
águas pluviais e esgoto, serviços postais, coleta de lixo, limpeza e conservação viária. 
 

7.1 - DESCRIÇÃO DOS TERRENOS 
 
De acordo com vistoria realizada “in loco”, os terrenos avaliando apresentam as 
seguintes características: 

 
Detalhamento dos Terrenos: 
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Área total do terreno    :  421,00m² 
 

Configuração     : Irregular 
Topografia          :  Plana   
Superfície           :  Seco 

 

7.2- ZONEAMENTO/POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO TERRENO 
 

O terreno enquadra-se na classificação de zona “Urbana de uso misto” de acordo com 
a lei de zoneamento do município de Angra dos Reis. 

 
7.3 -  DESCRIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 

 
Sobre o terreno descrito e caracterizado encontra-se edificada uma construção que será 
descrita separadamente de acordo com os padrões construtivos e/ou utilização, bem 
como as benfeitorias existentes. 
 
7.3.1.1-Loja e depósito 

 
Construção com 1 pavimento, edificada em estrutura de concreto, fechamentos laterais 
em alvenaria, fachada em massa pintada, cobertura em telhas metálicas, sobre estrutura 
metálica. 
 

Descrição interna:  

Dependências Forro Parede Piso Caixilhos Porta 

Salão de vendas Acústico Massa pintada Porcelanato Metálicos Metálica 

Depósito Sem Massa pintada Cimento Sem Metálica 

Banheiros PVC Massa pintada Cerâmica Sem Madeira 

Escritório PVC Massa pintada Cimento Sem Madeira 

 

Conservação Idade aparente Pé direito Área construída Vida útil reman. 

Bom 20 3,00 e 4,00m 658,30m² 30 anos 
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8. -  AVALIAÇÃO 
 

8.1 - VALOR DO TERRENO  
 
Após análise dos elementos pesquisados na planilha de homogeneização, respeitados 
os intervalos de variação de 30% acima e abaixo da média, o valor unitário básico, 
resultou em: 

 
A expressão que definirá o valor do terreno é: 
 
Vt = At x Vu  
 
Substituindo-se a expressão, teremos: 
 
Vu = R$ 2.619,22 /m². 
 
Vt = 421,00 m² x R$ 2.619,22 /m²  
 
Vt = R$ 1.102.691,00 

 
8.2 -  VALOR DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 
 
O valor das construções e/ou benfeitorias está demonstrado em tabela anexa. 
 

8.3 - VALOR TOTAL DO IMÓVEL PARA MERCADO 
 
Conforme comentado anteriormente, o valor do imóvel foi obtido por meio da somatória 
do valor do terreno e das construções e benfeitorias. 
 
                                                        
     

Valor total do Terreno : R$ 1.102.691,00 
   
Valor total das construções e/ou benfeitorias : R$ 1.060.534,00 
   
Valor residual das benfeitorias : R$   106.053,00 

                                                                                          
Valor total do imóvel : R$ 2.163.225,00 
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9. - P L A N I L H A  D E  H O M O G E N E I Z A Ç ÃO 
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V. UT IDADE V. UT ÁREA VALOR UNIT COEFIC. VALOR UNIT VALOR VALOR VALOR TAXA

ITEM DESCRIÇÃO TOT APAR. REM (m2) NOVO ( R$) DEPREC. DEPREC.(R$) TOTAL (R$) RESIDUAL (R$) A DEPRECIAR (R$) ANUAL %

1 Construções 50 20 30 658,30       2.180,00      0,739      1.611,02                  1.060.534 106.053 954.481 3,33

658,30       TOTAL GERAL (R$) 1.060.534 106.053 954.481

A área utilizada  para cálculo foi fornecida pelo solicitante

Obs. CUB 04/2017

R$ 1.417,39/m²

PLANCON - VALOR DAS CONTRUÇÕES  

Área total coberta

D A D O S    C O M P A R A T I V O S
PLANILHA DE CÁLCULO DE VALORES

LOCAL: Rua Dr. Bastos, 62 Área 421,00 m²  Zona : Urbana LAUDO No. IM-5109

MUNICÍPIO: Angra dos Reis   

ESTADO: Rio de Janeiro  TIPO Terreno DATA 01/11/2017

D A D O S  D O S  I M Ó V E I S  P E S Q U I S A D O S

No.FONTE LOCALIZAÇÃO CATEGORIA VALOR TOTAL At Frente Top. Vub/Terr Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator V.U.Hom

R$ m² m R$ Top Fonte Grand Melhor M.Test Zona Transp R$

1 Assim Imóveis Rua Dr. Bastos Terreno  1.300.000,00 421,00          Urbana Plana 3.087,89 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  2.779,10

(24) 3347-5562 Opinião específica

2 Viva Real Rua do Pinho Terreno 12.000.000,00 3200 Urbana Plana 3.750,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00   1,00 0,90  3.037,50

(024) 3397-2794 Ref ZCGL 0001

3 Viva Real Estrada das Marinas Terreno 1.400.000,00 1290 Urbana Plana 1.085,27 1,00 1,20 1,10 1,00 1,00   1,00 1,50  2.148,84

(021) 98719-6884 Ref TE 11852

4 Angra Imóveis Rua Dr. Bastos Terreno  1.100.000,00 421,00          Urbana Plana 2.612,83 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  2.351,54

(24) 99825-0043 Opinião específica

 

5 Gustavo Imóveis Rua Dr. Bastos Terreno  1.300.000,00 421,00          Urbana Plana 3.087,89 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  2.779,10

(24) 3348-5825 Opinião específica

 

Cond.Parâmetro: OBS: ELEMENTOS FORA DE LIMITE: Nenhum SOMA 13.096,08

MÉDIA 2.619,22

LIMITE SUPERIOR (+30%) 3.404,98

Valor do terreno LIMITE INFERIOR   (-30%) 1.833,45

 VALOR UNIT.HOMOG.FINAL 2.619,22

   

R$ 1.102.691,00

Zona

Topografia Plana
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10. - P L A N T A   D E   L O C A L I Z A Ç Ã O 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
IM – 5110/17  

 
  

 
SOLICITANTE : Floresta Comércio e Indústria S/A 
   
   
PROPRIETÁRIO : Floresta Comércio e Indústria S/A 
   
   
TIPO : Loja  
   
   
OBJETIVO : Determinação do valor justo e residual 
   
   
DATA BASE : 01/11/2017 
   
   
LOCAL : Avenida Alberto Torres, 93 

  Bairro : Centro 
  Município : Campos dos Goytacazes 
  Estado : Rio de Janeiro 
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1. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO 
 
 

De acordo com os dados expostos no presente laudo, apresentamos abaixo o valor 
conclusivo da avaliação dos imóveis de propriedade da Floresta Comércio e Indústria 
S/A, situado na Avenida Alberto Torres, 93, município de Campos dos Goytacazes, 
Estado do Rio de Janeiro, com 1.420,00 m² de terreno e 1.742,00m² de construções. 
 
 
 
Valor total para mercado                                 : R$ 7.574.688,00 
 (Sete milhões quinhentos setenta e quatro mil, seiscentos oitenta e oito reais) 

 
Valor residual total                                           : R$ 347.529,00 
 (Trezentos e quarenta sete mil, quinhentos e vinte e nove reais) 

 
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 01 de novembro de 2017. 

 
 

 
SBA Serviços de Avaliação Patrimonial 

 
CREA - SP 2037081 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 OBJETIVO 
 

O presente laudo destina-se a descrever os procedimentos que conduziram a avaliação 
para valores de mercado, na data base de 01 de novembro de 2017, do bem solicitado. 
 
A avaliação foi realizada por profissionais devidamente habilitados e segundo as 
diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE, definidas 
na Norma Brasileira Registrada NBR nº 14653-2. 
 
Os valores aqui apresentados referem-se a pagamento à vista. 
 
Considera-se que as informações aqui contidas, fornecida por terceiros, referente as 
pesquisas de mercado, são verdadeiras e foram prestadas de boa fé. 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 
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3. METODOLOGIA 
 
O imóvel foi avaliado de acordo com as diretrizes da Norma Brasileira Registrada – NBR 
14653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Quando não aplicáveis 
os métodos constantes das normas utilizamos outros métodos consagrados especiais, 
cujo o uso se impõe pelas peculiaridades do imóvel a avaliar. 
 
De acordo com a natureza, avaliamos o bem, supondo-se que continuará a ser utilizado 
para a mesma finalidade em que se encontra na época da avaliação; livre e 
desembaraçado de qualquer ônus ou gravames que possam existir sobre o mesmo. 
 
MÉTODO EVOLUTIVO 
 
A composição total do imóvel avaliando foi obtida através da conjugação de métodos a 
partir do terreno, considerados os custos de reprodução das benfeitorias devidamente 
depreciado e o fator de comercialização, ou seja: VI = (VT +CB) * FC, onde: 
 
VI = valor do imóvel 
VT = valor do terreno 
CB = custo de reedição das benfeitorias 
FC = fator de comercialização 
 
  TERRENO 

 
Utilizamos o método comparativo de dados de mercado, aquele, em que o valor do 
imóvel é obtido através da comparação de dados de mercado, relativos a outros de 
características similares, tendo como procedimento a definição de uma área homogênea 
e mesma região geoeconômica, para pesquisa de valores. 
 
A seguir fizemos o tratamento por fatores dos valores pesquisados visando obter 
equivalência financeira (valor à vista) no tempo (data da avaliação), e correção devido a 
natureza da fonte de informação. 
 
  CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 
 
O custo de reedição (custo de reprodução devidamente depreciado) das construções e 
benfeitorias foi obtido considerando-se, os materiais empregados na edificação, 
estabelecendo-se assim um bem novo e pelo estudo efetuado pela Comissão de Peritos 
Nomeados pelos M.M. Juizes da Vara da Fazenda Municipal da Capital de São Paulo, 
adaptado para a região em questão, pelo Provimento n.º 02/86, com valores unitários 
básicos para a data da avaliação (Valores de edificações e imóveis urbanos IBAPE/SP 
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– Versão 2.002). Este estudo classifica os diversos tipos de construção, segundo as 
finalidades. O estudo estabelece faixa de padrão por tipo de construção cujo valor é 
atualizado por meio de publicação mensal do SINDUSCON – Sindicato das Indústrias 
de Construção Civil do Estado de São Paulo. 
Para o cálculo da depreciação utilizamos o método do valor decrescente (Diminisching 
balance method) que considera a idade aparente o estado de conservação, aplicando-
se a fórmula: 

 
Kd = (1-R)n , onde: 

 Kd = coeficiente de depreciação 
 R = razão de depreciação 
 n = idade 

 
“PROVIMENTO 02/86” (SIC) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Estudo procedido pela Comissão de Peritos nomeada pelo Provimento nº 02/86 dos 

M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital. Representa a 

adequação do procedente, de junho de 1986, às condições atuais do mercado imobiliário. 

1.2. Tendo em vista os dados estatísticos utilizados os resultados recomendados tem 

validade a partir da presente data. Para apuração dos valores unitários de venda foi 

alterada a sistemática de cálculo, do trabalho anterior, estabelecendo-se faixas de 

valores para cada um dos padrões construtivos. O presente estudo introduz descrições 

mais atualizadas e insere novas classificações para residências de padrões inferiores. 

1.3. Como nos precedentes, os unitários obtidos através do presente já englobam todos 

os fatores determinados dos valores finais, não admitindo, por consequência, qualquer 

acréscimo, quer a título de “vantagem da coisa feita”, quer a pretexto de “fator de 

comercialização”, por já estarem estes componentes neles contidos. 

1.4. Os critérios estudados dizem respeito, especificamente, a imóveis do Município de 

São Paulo, devendo ser devidamente aferidos e adaptados para outros mercados, ainda 

que vizinhos e/ou próximo. 

1.5. A Comissão prossegue no seu trabalho com a finalidade de aprimorar os estudos 

classificatórios, na busca permanente de adequação ao mercado imobiliário. 

2. CLASSIFICAÇÃO DE UNITÁRIOS 
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2.1. RESIDÊNCIAS 

2.1.1. Barracos rústicos  

Construídos com paredes e coberturas feitas de sobras dos mais variados tipos de 

materiais de construção, tais como: tábuas, folhas de lata ou de zinco, papelões, 

plásticos, telhas de fibrocimento, etc. Os pisos, embora sejam quase sempre, de terra 

batida, podem esporadicamente, serem cimentados ou atijolados. 

Esse tipo de habitação é comumente encontrado em favelas, constituídos na maior parte 

das vezes de um único cômodo, podendo apresentar WC externo. 

Valor Unitário: 0,07 a 0,09 de H82QN. 

2.1.2. Barracos 

Construídos com paredes de madeira, podem ser: chapas de compensado, “EUCATEX” 

ou similar; tábuas, etc. Cobertura em telhas de fibrocimento ou de barro apoiadas em 

vigas de madeira; pisos cimentados, tábuas corridas ou atijolados. Podem eventualmente 

apresentar instalações elétricas/hidráulicas habitualmente, em favelas compostas de um 

ou mais cômodos e, em geral, com WC externo. 

Valor Unitário: 0,10 a 0,15 de H82QN 

2.1.3. Residências proletárias rústicas 

Construídas em regime de mutirão comumente encontradas em loteamentos pobres ou 

irregulares de periferia, com pouca e nenhuma infraestrutura. Erigidas em alvenaria de 

blocos de concreto ou similar, sem revestimentos interno e externo, pé-direito aquém dos 

legalmente especificados, cobertura em lajes pré-fabricadas, sem impermeabilização ou 

telhas de fibrocimento ou barro; pisos cimentados ou de cacos de cerâmica, instalações 

elétricas / hidráulicas aparentes e incompletas. Constituídas de um ou mais cômodos 

podendo o WC ser interno. 

Valor Unitário: 0,35 a0,50 de H82QN 

2.1.4. Residências proletárias 

Térreas, erigidas em alvenaria de tijolo de barro ou blocos de concreto, revestimento 

interno em reboco grosso podendo ter pintura de cal ou à base de látex e, eventualmente, 
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revestimento externo. Cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

sem forro; ocasionalmente podem ter por cobertura, laje pré-moldada ou sem 

revestimento interno. Os pisos são em geral cimentados (com ou sem vermelhão) ou de 

cacos de cerâmica. Compostas normalmente de 2 cômodos e cozinha, podendo ser o 

WC externo. As instalações elétricas e hidráulicas geralmente são aparentes. Esquadrias 

de madeira e/ou ferro simples. 

Valor Unitário: 0,60 a 0,85 de H82QN 

2.1.5. Residências modestas 

Térreas ou assobradadas, erigidas em alvenaria de tijolos de barro ou blocos de 

concreto, revestimento interno e externo de reboco grosso com pintura de cal ou à base 

de látex. Cobertura de telhas de barro ou de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de madeira, EUCATEX ou equivalente; a cobertura pode também ser constituída 

de laje pré-moldada revestida interna e externamente. Pisos cimentados com pigmento 

de cor, ou cacos de cerâmica na cozinha e WC e tacos de 2ª qualidade, assoalhados 

cacos de cerâmica, ladrilhos cerâmicos de baixa qualidade ou até cimentado com 

pigmento de cor nas demais dependências. Composta geralmente de 2 a 3 cômodos, 

cozinha e WC interno impermeável a óleo ou azulejo de 2ª qualidade até a altura de 

1,60m. Instalações elétricas e hidráulicas embutidas. Esquadrias de madeira e/ou de 

ferro de razoável qualidade. 

Valor Unitário: 0,90 a 1,15 x H82QN 

2.1.6. Residências médias inferiores 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, composta de sala, 2ou 3 dormitórios, 

banheiro, cozinha e WC externo para empregada. Erigidas em alvenaria de tijolos de 

barro ou blocos de concreto, revestidas interna e externamente com reboco fino e pintura 

à base de látex, cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de laje pré-moldada revestida, madeira, estuque ou placas de gesso. 

Pisos de tacos comuns de peroba ou carpete na sala e dormitórios, de cacos de cerâmica 

ou cerâmica vitrificada nos banheiros e cozinha e cimentados ou cacos de cerâmica no 

quintal. A cozinha e o banheiro apresentam barras de azulejos brancos ou de cor. As 

esquadrias são de ferro e as janelas têm venezianas de madeira ou de alumínio. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas e de boa qualidade. 
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Valor Unitário: 1,20 a 1,40 x H82QN 

2.1.7. Residências médias comerciais 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, compostas de sala, 2 ou 3 dormitórios 

(eventualmente uma suíte), banheiro, lavabo, cozinha, quarto e WC para empregada e 

abrigo ou garagem para automóvel. Cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre 

estrutura de madeira, forro de laje pré-moldada. Revestimento interno e externo de 

reboco fino (internamente podendo ser acabado em massa corrida), pintura à base látex, 

azulejos brancos, de cor ou decorados até o teto da cozinha e banheiros, pisos de 

ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade na cozinha e banheiro e tacos de 

peroba ou carpete na sala e dormitório. Caixilhos de ferro ou de alumínio e janelas com 

venezianas de madeira ou de alumínio com grades de proteção. Escadas acarpetadas 

ou granilite. 

Valor Unitário:1,45 a 1,65 x H82QN 

2.1.8. Residências médias superiores 

Térreas ou com 2 pavimentos em geral isoladas, comumente composta de: sala 

(podendo ter dois ambientes: jantar e estar), 3 ou mais dormitórios (eventualmente uma 

suíte), dois banheiros, lavabo social, copa e cozinha, quarto WC para empregadas, 

lavanderia e garagem ou abrigo para um ou dois automóveis. Fachadas tratadas com 

aplicação de revestimentos mais sofisticados, que não apenas o reboco fino e com 

pintura à base de látex. Cobertura de telhas de barro sobre estrutura de madeira, forro 

de laje, erigida com estrutura mista (concreto/alvenaria). Revestimento interno acabado 

em massa corrida e pintura látex, azulejos decorados até altura do teto ou revestimento 

de epóxi na cozinha, copa e banheiro. Piso da sala e dos dormitórios de tacos de madeira 

de 1ª qualidade, ou assoalhados, ou carpete acima de 6mm, ou similares, pisos de 

ladrilhos cerâmicos, decorado ou não, ou placas de mármore, ou placas de granito ou 

similar. Caixilhos de ferro ou de alumínio, janelas com venezianas de madeira ou de 

alumínio com grade de proteção. 

Valor Unitário: 1,70 a 2,00 x H82QN 

2.1.8. Residências finas 

Isoladas de ambos os lados, em terreno de boa proporção, obedecendo a estilo 

arquitetônico definido, compostas geralmente de: hall, 3 salas ou mais (“living, sala de 
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jantar, escritório, biblioteca, salão de inverno, estúdio, etc.), lavabo, sala de almoço, copa, 

cozinha com despensa, 4 ou mais dormitório (pelo menos uma suíte), 2 ou mais 

banheiros, apartamento de empregados, garagem ou abrigo para no mínimo 3 

automóveis e, não raras vezes piscina. Erigida com estrutura completa de concreto 

armado, cobertura de telhas de barro ou equivalente sobre tesouras de madeira. Parede 

com revestimento interno na copa cozinha e banheiros em azulejos decorados até o teto, 

epóxi, látex sob massa corrida e/ou tecidos, e/ou papel decorado nos demais. Pisos frios 

de ladrilhos cerâmicos de qualidade, granito, mármore ou epóxi, banheiros com 

banheiras montadas in loco de mármore, epóxi, fibra de vidro ou similares, podendo ainda 

ter sauna. Aquecimento central, caixilhos de ferro, alumínio ou chapa decorada, vidro 

temperados. Áreas livres do terreno (quintal jardim) tratado, com ajardinamento e pisos 

frios de qualidade. Escada de mármore ou carpete, corrimão de ferro fundido ou madeira 

entalhada. 

Valor unitário: 2,20 a 3,50 x H82QN 

2.1.10. Residências de luxo 

Do melhor padrão, em terreno de grandes dimensões (mais de 1000m), obedecendo a 

projeto arquitetônico sofisticado e esmerado e atendendo às necessidades e/ou desejo 

de morador, cercada de jardins e dotada de piscinas, vestiário, quadras de tênis, 

churrasqueira, etc. Dependências de estadia noturno em grande número (acima de 4) 

constituindo apartamento completo (dormitório, sala, banheiro e closet). Cômodos de 

estada social variados (“living”, sala de almoço e jantar, sala de recepções, biblioteca, 

estúdio, escritório, sala de música, lavabos, etc.). Parte de serviço contendo copa, 

cozinha, adega, lavanderia, despensa, diversos cômodos para criadagem, garagens para 

vários automóveis. Acabamentos diversificados com característica requintadas. 

Instalações incluindo equipamentos de ar condicionado, aquecimento central, 

intercomunicadores e sinalizadores, eventualmente elevadores (no caso de mais um 

andar), equipamento para captação de energia solar, equipamento para hidromassagem, 

etc. 

Valor unitário: acima de 4,0 x H82QN 

OBSERVAÇÃO: 

Nas residências de luxo, a avaliação deve ser feita, preferencialmente, através de 

orçamento específico, descrito, como acréscimo da “vantagem da coisa feita”. O unitário 
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apontado serve para aferição. 

2.2. APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS 

2.2.1. Apartamentos e escritórios modestos 

Prédios com até quatro pavimentos, sem elevadores, fachadas com acabamento de 

massa fina, hall e escadaria com pisos de ladrilhos de 2ª, cerâmica de 2ª, cacos de 

cerâmicas ou até cimento liso, paredes revestidas de massa grossa ou com barra 

impermeável até 2,00m. Os apartamentos possuem áreas molhadas com pisos do 

mesmo tipo que “hall” paredes com revestimento de azulejos de 2ª até 2,00m; partes 

secas com pisos em tacos de peroba de 2ª, do tipo mais econômica. Instalação 

hidráulicas/elétricas sumárias com o número mínimo de interruptores, tomadas, 

aparelhos sanitários e pontos de água (somente pia). 

Valor Unitário: 1,00 a 1,30 x H82QN 

Os escritórios em geral, tem instalações sanitárias coletivas em número mínimo, e 

possuem acabamentos equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário: 0,85 a 1,05 x H82QN 

2.2.2. Apartamentos e escritórios médios inferiores 

Prédios com até 4 andares, ou mais, dotados, ou de, elevadores (de marca comum), 

fachada com acabamento com massa fina, o com aplicação de pastilhas, ladrilhos, ou 

equivalente, no andar térreo, hall e escadarias com pisos em cerâmicas comum ou 

vitrificada, ou lajotas de barro, paredes de massa fina com barra impermeável até 2,00m. 

Os apartamentos possuem áreas molhadas com piso de cerâmica vitrificada ou 

equivalente de boa qualidade, barras de azulejos brancos ou de cor; áreas secas com 

piso de tacos comuns ou carpete e paredes com massa fina à base de látex. Caixilharia 

e esquadrias de tipos comuns, instalações elétricas e hidráulicas econômicas, com o 

número mínimo de interruptores e tomadas e instalações, somente, de água fria (com 

válvulas de descarga automáticas embutidas). 

Valor Unitário Com Elevador: 1,35 a 1,55 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios possuem instalações sanitárias em maior número, ainda que coletivas. Os 
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acabamentos são equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,10 a 1,30 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.3. Apartamentos e escritórios médios comerciais 

Prédios em geral com mais de 4 andares, dotados de elevadores de marcas médias, 

fachadas principais com aplicação de pastilhas ou equivalente. Hall de entrada, no térreo, 

com piso em ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade, paredes com lambris, 

revestimento de pastilhas ou equivalentes. Hall, escadas e corredores dos andares com 

piso de granilite, paredes com massa fina e pintura à base de látex. Os apartamentos 

possuem áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa 

qualidade ou cacos de mármore, paredes de azulejos lisos ou decorados até o teto e 

áreas secas com pisos de tacos de peroba ou carpete, paredes em massa fina ou corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétricas de boa qualidade e instalações 

sanitárias dotadas de todos os aparelhos, só servidos por água fria. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,75 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios têm as mesmas característica e instalações. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,55 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.4. Apartamentos e escritórios médios superiores 

Fachadas revestidas de massa fina com pintura à base de látex acrílico, entrada social 

não necessariamente ampla, porém com pisos de mármore, granito polido ou equivalente 

e paredes com lambris decorativos de madeira, fórmica, material termo acústico, etc. 

Elevadores de marcas médias ou superiores, com pelo menos um tendo acesso à 

garagem. Entrada de serviço pelas garagens, escadarias em partes comuns dos andares 

de granilite emassa fina com pintura à base de látex. Nos prédios de habitação, dois ou 

mais apartamentos por andar, áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos, cacos 

de mármore, paredes com azulejos decorados até o teto ou epóxi e áreas secas com 

pisos em tacos de 1ª qualidade ou carpete sobre cimento emparedes de massa corrida 

3213



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

14 
 

com pintura à base de látex. Instalações elétrica e hidráulica completas de boa qualidade, 

com água quente e fria. 

Valor unitário com elevador: 2,10 a 2,40 x H82QN 

Os escritórios têm as mesmas características e instalações. 

Valor Unitário sem elevador: 1,90 a 2,20 x H82QN 

2.2.5. Apartamentos e escritórios finos 

Prédios com projetos arquitetônicos esmerados, estrutura totalmente embutida. Áreas 

externas com grandes afastamentos e jardinadas, com playground, ou pátio para 

estacionamento de visitantes, com parte pavimentada de pedras. Saguão social amplo, 

de acabamento esmerado, com pisos de mármore, granito polido, etc., paredes dotadas 

de material nobre e forros decorados. Elevadores de marca reputada, com as paredes 

dos sociais revestidas de material de boa qualidade, com acesso à garagem no subsolo, 

possuindo lugar, no mínimo, para dois automóveis por unidade, entrada de serviço 

independente e salão de festas de acabamento equivalente ao do saguão. Nos 

apartamentos, normalmente uma unidade por andar, com pelo menos quatro dormitórios 

(suítes), banheiro social, dormitórios de empregada, ampla área de serviço. Áreas 

molhadas com piso de mármore, granito polido ou epóxi, paredes com azulejos 

decorados até o teto ou epóxi. Áreas secas com piso de tacos de madeira, tábuas 

corridas ou granito, paredes com pintura acrílica, papel de parede ou equivalente. 

Instalação hidráulica completa, de boa qualidade, com equipamentos de: aquecimento 

central, sauna, hidromassagem, etc. 

Valor Unitário Com Elevador: 2,55 a 3,15 x H82QN 

Os escritórios têm a mesmas características e instalações. 

Valor Unitário Sem Elevador: 2,40 a 2,80 x H82QN 

2.2.6. Apartamentos e escritórios de luxo 

As características gerais são similares, porém em grau superior ao padrão fino, com 

projetos estruturais feito para permitir passagem de dutos para ar condicionado, de redes 

tronco de hidráulica e eletricidade que permitam maleabilidade nas alterações de plantas 

(nos escritórios). São dotados de instalações de ar condicionado central, sistema de 
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vigilância por TV, etc., e acabamentos equivalente às residências de luxo. 

Apartamentos: Valor Unitário: acima de 3,50 x H82QN 

Escritórios: Valor Unitário: acima de 3,00 x H82QN 

2.3. Lojas, Armazéns comuns e Armazéns Industriais 

2.3.1 Lojas: 

Os valores unitários das lojas comuns serão iguais, sem quaisquer outros acréscimos: 

1.º ao das edificações das quais façam parte. 

2.º ao apurado em função do padrão construtivo da edificação respectiva, quando 

isolada. 

Os das lojas situadas em zonas comerciais altamente valorizadas deverão ser obtidos 

ou pelo método de custo (somente quota do terreno, o custo da construção e a “vantagem 

da coisa feita”) ou pelo método comparativo direto ou, ainda pelo método de renda, a 

partir do valor locativo e considerando a taxa de capitalização de 10% aa. É vedado o 

uso dos valores de venda do presente estudo, mesmo que “corrigidos”, através de fatores 

ou “pesos”. 

2.3.2. Armazéns comuns: 

2.3.2.1. Armazéns comuns modestos: 

Com um só pavimento, podendo ou não ser totalmente fechado por alvenaria de 

elevação, com ou sem estrutura metálica ou de concreto (eventualmente cintas), 

cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, 

com vãos de até 6m, sem forro, pisos cimentados ou de concreto simples, com ou sem 

barra impermeável, paredes externas com ou sem revestimento, instalações sanitárias 

incompletas e simples. 

Valor Unitário: 0,55 a 0,75 de H82QN 

2.3.2.2. Armazéns comuns médios 

Com um só pavimento; dotados de estruturas de concreto mistas ou metálicas; cobertura 

de telhas francesas ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, com ou 
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sem lanternim; com ou sem forro (“Eucatex” ou madeira); pé-direito até 5,00m; vãos indo 

de 6,00 até 12,00m; pisos cimentados, cerâmica comum ou caco de cerâmica; barras de 

cimento, azulejos; pintura de cal, portas de ferro de enrolar ou equivalentes, caixilhos de 

ferro fixos e basculante; instalações sanitárias completas e de boa qualidade, podendo 

ter divisões internas para escritórios e outros. 

Valor Unitário: 0,80 a 1,30 de H82QN 

2.3.3.1. Armazéns industriais modestos 

Construídos com estrutura metálica ou de concreto armado, pé-direito de 5,00 metros ou 

mais, cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, metálica, 

sem forros, parede com revestimento externo e interno; sem divisões internas; 

instalações sanitárias simples e incompletas. 

Valor Unitário: 0,70 a 1,00 de H82QN 

2.3.3.2. Armazéns Industriais médios  

Construídos com mais de um pavimentos; com grandes estruturas de concreto armado, 

permitindo a instalação de pontes rolantes ou outros equipamentos correlatos; telhados 

com tesouras ou treliças metálicas ou de concreto armado de grandes vãos; coberturas 

de telhas de fibrocimento; pés-direitos de 5,00 metros ou mais; divisões internas para 

escritórios, laboratórios, etc., com acabamentos equivalentes aos das residências 

médias; instalações elétricas completas incluindo cabines de força; instalações sanitárias 

completas e de boa qualidade, também equivalente às das residências médias. 

Valor Unitários: 1,20 a 1,80 de H82QN 

2.3.3.3. Armazéns industriais finos 

Semelhantes quantos à estrutura, ao tipo anterior. Diferem no acabamento e no cuidado 

arquitetônico, que se assemelham aos das residências finas, e nas instalações 

suplementares para combate a incêndio, renovação de ar, etc. 

Valor Unitário: acima de 2,30 x H82QN 
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4. CONCEITO DOS VALORES APURADOS NESTE LAUDO  
 

Valor de mercado 
(justo): 

 

  
                                     
 

 É o preço mais alto em termos de dinheiro, que a propriedade 
irá trazer se exposta para venda no mercado, permitindo um 
tempo razoável para achar um comprador que adquira com 
conhecimento de todos os usos para qual está destinada e 
também para usos futuros. 
 

5. TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO DESTE LAUDO 
 

O tratamento dos elementos pesquisados far-se-á   através da aplicação das seguintes 
terminologias e conceitos: 
 

At : Área do Terreno 
   
Vu : Valor Básico Unitário 
   
Vt : Valor Total do Terreno 
   
Cap : Coeficiente de Aproveitamento; 
   
  Visa corrigir o aproveitamento em relação ao zoneamento do local do 

imóvel.  

   
Ce : Coeficiente de Esquina ou Frentes Múltiplas; 

 
  Quando o terreno possui uma ou mais frentes são calculados estes 

fatores para enquadramento do mesmo junto as normas de avaliação. 
Não são aplicados em terrenos industriais 

   
Fp : Frente Projetada do Terreno; 
   
  Frente do terreno avaliando ou do elemento pesquisado. 

   
Fr : Frente de Referência do Terreno; 
   
  Frente de referência recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
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F : Expoente da Fórmula do Coeficiente de Frente; 
   
  Representado pelo expoente de 0,25 sobre a expressão do coeficiente 

de frente. 
 

Cf : Coeficiente de Frente; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes testadas dos 

elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, seu resultado é transportado para o terreno avaliando e este 
será valorizante ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões 
da Região. Não são aplicados em terrenos industriais. 

   
Pe : Profundidade Equivalente; 
   
  Obtida da divisão da área do terreno avaliando pela sua testada efetiva 

ou projetada. 

   
Pm : Profundidade Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade recomendada pela zona de norma em que se enquadra o 

imóvel avaliando. 

   
Pma : Profundidade Máxima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade Máxima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 

   
Pmi : Profundidade Mínima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade mínima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
 

P : Expoente da Fórmula de Coeficiente de Profundidade; 
   
  Representado pelo expoente de 0,50 sobre a expressão do coeficiente 

de profundidade. 

   
Cp   : Coeficiente de Profundidade; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes profundidades 

dos elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, transpormos para o terreno avaliando e este será valorizante 
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ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões da Região. Não 
são aplicados em terrenos industriais 
 

Ff : Fator de Oferta; 
   
  Visa corrigir o valor atribuído ao imóvel excluindo-se a elasticidade de 

mercado. 
 

Ft : Fator Topografia; 
   
  Compara as condições topográficas do terreno avaliando com à do 

elemento comparativo, visando obras especiais para seu 
aproveitamento. 

Ftr : Fator Transporte; 
   
  É uma função da localização do elemento comparativo em relação ao 

imóvel avaliando. 

Fa : Fator Atualização; 
   
  Atualiza o valor do elemento pesquisado em data anterior à data base do 

laudo, levando-se em consideração a situação de mercado. 

   
Fs : Fator Superfície; 
   
  Visa corrigir os terrenos úmidos, alagadiços, brejosos ou pantanosos, em 

relação ao terreno avaliando. 

   
Fmp : Fator Melhoramento Público; 
   
  Permite comparar elementos pesquisados e o avaliando, considerando-

se a existência ou inexistência de melhoramentos públicos. 

   
Fga : Fator Grandeza de Área; 

 
  Permite a correção das variações de preços que podem ocorrer em 

função do tamanho da área do imóvel avaliando com à do elemento 
pesquisado. 

   
Fz : Fator Zona; 
   
  Aplicado para ajuste do diferencial de potencial máximo construtivo 

permitido pela no zoneamento dos elementos pesquisados em relação 
ao avaliando. 

3219



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

20 
 

   
Fin : Fator Incorporação; 
   
  Visa computar o efeito valorizante incorporação possível em terrenos 

com dimensões iguais ou acima de 1.000 m². 
 

Ab : Área das Construções e/ou Benfeitorias 
   
Vub : Valor Unitário das Construções e/ou Benfeitorias. 
   
Vb : Valor Total das Benfeitorias 
   
Fob : Fator de Obsolescência; 
   
  Visa corrigir o valor novo das construções e/ou benfeitorias em função da 

depreciação da idade e estado de conservação.  

   
Fins : Fator Instalações Especiais; 
   
  Visa ajustar os valores dos elementos pesquisados ao avaliando em 

função da existência de instalações especiais que valorizem a construção 
e/ou benfeitoria. 

   
Fp : Fator Padrão; 
   
  Permite uma melhor comparação entre elementos pesquisados e 

avaliando, em função dos acabamentos utilizados nas edificações. 

   
Fg : Fator Garagem; 
   
  Este fator é aplicado visando o comparativo entre apartamentos ou 

escritórios com números diferentes de vagas, obtido através da relação 
do m²/nº de vagas.  

   
VI : Valor Total do Imóvel 

 

6. DOCUMENTAÇÃO 
 

A documentação suporte para embasar o trabalho foi fornecido pelo solicitante e 
compreende: 
 
1- IPTU  
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7. VISTORIA  
 

Visa o presente laudo a avaliação de um imóvel comercial, com as seguintes 
características: 
 
Localização: 
 
O imóvel anteriormente citado localiza-se na Avenida Alberto Torres e Rua Gil de Góes, 
Centro, município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. 
 
Características do logradouro de situação: 
 
As Vias acima mencionada, no trecho lindeiro ao imóvel, tem característica de via 
secundária, atendendo ao tráfego de âmbito local. 
 
Desenvolve-se em traçado retilíneo sobre perfil plano, é dotada de uma pista   de 
rolamento, pavimentada em asfalto, apresentando cerca de 8,00 m de largura entre os 
alinhamentos confrontantes e bom estado de conservação. 
 
Acessibilidade/transporte: 
 
Destaca - se como principal via   de acesso à região a própria Avenida Alberto Torres. 
Com referência a transporte coletivo, constatamos a existência de linhas regulares de 
ônibus municipal e intermunicipal trafegando pela região proporcionando ligação à 
diversas regiões vizinhas e ao centro da cidade. 
 
Tipo de ocupação: 
A região possui ocupação heterogênea caracterizada por comércio de âmbito local, 
comércio varejista, comércio de serviços, residências, etc.  
 
Melhoramentos Públicos: 
O local é servido por todos os melhoramentos públicos existentes na cidade: rede de 
água domiciliar, energia elétrica (luz e força), telefone, iluminação pública, captação de 
águas pluviais e esgoto, serviços postais, coleta de lixo, limpeza e conservação viária. 
 

7.1 - DESCRIÇÃO DOS TERRENOS 
 
De acordo com vistoria realizada “in loco”, os terrenos avaliando apresentam as 
seguintes características: 
Detalhamento dos Terrenos: 
Área total do terreno    :  1.420,00m² 
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Configuração     : Irregular 
Topografia          :  Plana   
Superfície           :  Seco 

 

7.2- ZONEAMENTO/POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO TERRENO 
 

O terreno enquadra-se na classificação de zona “Urbana de uso misto” de acordo com 
a lei de zoneamento do município de Campos dos Goytacazes. 

 
7.3 -  DESCRIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 

 
Sobre o terreno descrito e caracterizado encontra-se edificada uma construção que será 
descrita separadamente de acordo com os padrões construtivos e/ou utilização, bem 
como as benfeitorias existentes. 
7.3.1.1-Loja e depósito 

 
Construção com 2 e 3 pavimentos, edificada em estrutura de concreto, fechamentos 
laterais em alvenaria, fachada em mármore, cobertura em telhas metálicas, sobre 
estrutura metálica. 
 

Descrição interna:  

Dependências Forro Parede Piso Caixilhos Porta 

Salão de vendas Acústico Massa pintada Granilitte Metálicos Metálica 

Salas Laje Massa pintada Granilite Sem Metálica 

Depósito/estac. Laje Massa pintada Cimento Sem Metálica 

Banheiros Laje Azulejo Cerâmica Metálicos Madeira 

Refeitório Laje Azulejo Cerâmica Sem Sem 

Gerência Laje Massa pintada Laminado plástico Metálico Madeira 

 

Conservação Idade aparente Pé direito Área construída Vida útil reman. 

Bom 15 3,00 e 4,00m 1.125,00 m² 35 anos 
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8. -  AVALIAÇÃO 
 

8.1 - VALOR DO TERRENO  
 
Após análise dos elementos pesquisados na planilha de homogeneização, respeitados 
os intervalos de variação de 30% acima e abaixo da média, o valor unitário básico, 
resultou em: 

 
A expressão que definirá o valor do terreno é: 
 
Vt = At x Vu  
 
Substituindo-se a expressão, teremos: 
 
Vu = R$ 2.886,90 /m². 
 
Vt = 1.420,00 m² x R$ 2.886,90 /m²  
 
Vt = R$ 4.099.398,00 

 
8.2 -  VALOR DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 
 
O valor das construções e/ou benfeitorias está demonstrado em tabela anexa. 
 

8.3 - VALOR TOTAL DO IMÓVEL PARA MERCADO 
 
Conforme comentado anteriormente, o valor do imóvel foi obtido por meio da somatória 
do valor do terreno e das construções e benfeitorias. 
 
                                                        
     

Valor total do Terreno : R$ 4.099.398,00 
   
Valor total das construções e/ou benfeitorias : R$ 3.475.290,00 
   
Valor residual das benfeitorias : R$    347.529,00 

                                                                                          
Valor total do imóvel : R$ 7.574.688,00 
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9. - P L A N I L H A  D E  H O M O G E N E I Z A Ç ÃO 
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V. UT IDADE V. UT ÁREA VALOR UNIT COEFIC. VALOR UNIT VALOR VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO TOT APAR. REM (m2) NOVO ( R$) DEPREC. DEPREC.(R$) TOTAL (R$) RESIDUAL (R$) A DEPRECIAR (R$)

1 Construções 50 15 35 1.742,00    2.500,00      0,798      1.995,00                  3.475.290,00 347.529,00 3.127.761,00

1.742,00    TOTAL GERAL (R$) 3.475.290,00 347.529,00 3.127.761,00

A área utilizada  para cálculo foi fornecida pelo solicitante

Obs. CUB 06/2017

R$ 1.417,39/m²

PLANCON - VALOR DAS CONTRUÇÕES  

Área total coberta

D A D O S    C O M P A R A T I V O S
PLANILHA DE CÁLCULO DE VALORES

LOCAL: Avenida Alberto Torres, 93 Área 1.420,00 m²  Zona : Urbana LAUDO No. IM-5110

MUNICÍPIO: Campos dos Goytacazes   

ESTADO: Rio de Janeiro  TIPO Terreno DATA 01/11/2017

D A D O S  D O S  I M Ó V E I S  P E S Q U I S A D O S

No.FONTE LOCALIZAÇÃO CATEGORIA VALOR TOTAL At Frente Top. Vub/Terr Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator V.U.Hom

R$ m² m R$ Top Fonte Grand Melhor M.Test Zona Transp R$

1 unix imoveis cod. 5830 Terreno 2.700.000,00 1326 Urbana Plana 2.036,19 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  2.443,43

(22) 2737-3900

2 paccelli imovéis rua ipiranga Terreno 890.000,00 266 Urbana Plana 3.345,86 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  3.513,15

(22) 99969-3667

 

3 Ideal Imoveis Rua Conselheiro Tomas Coelho Terreno 3.000.000,00 1400 Urbana Plana 2.142,86 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  2.571,43

(022) 3025-8763 Ref 189

 

4 Imolux imoveis Rua 28 de Marco Terreno 1.300.000,00 466 Urbana Plana 2.789,70 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  3.068,67

(022) 3025-6228 Ref 489

 

5 Ideal Imoveis Av. Alberto torres 240 Terreno 5.000.000,00 1850 Urbana Plana 2.702,70 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  2.837,84

(022) 3025-8763 Ref 1921

 

Cond.Parâmetro: OBS: ELEMENTOS FORA DE LIMITE: Nenhum SOMA 14.434,52

MÉDIA 2.886,90

LIMITE SUPERIOR (+30%) 3.752,97

Valor do terreno LIMITE INFERIOR   (-30%) 2.020,83

 VALOR UNIT.HOMOG.FINAL 2.886,90

   

R$ 4.099.398,00

Zona

Topografia Plana
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
IM – 5111/17  

 
  

 
SOLICITANTE : Floresta Comércio e Indústria S/A. 
   
   
PROPRIETÁRIO : Floresta Comércio e Indústria S/A. 
   
   
TIPO : Galpão 
   
   
OBJETIVO : Determinação do valor justo e residual 
   
   
DATA BASE : 01/11/2017 
   
   
LOCAL : Alameda do Mercado, 76 

  Bairro : Cidade Alegria 
  Município : Resende 
  Estado : Rio de Janeiro 
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1. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO 
 
 

De acordo com os dados expostos no presente laudo, apresentamos abaixo o valor 
conclusivo da avaliação dos imóveis de propriedade da Floresta Comércio e Indústria 
S/A, situado na Alameda do Mercado, 76, município de Resende, Estado do Rio de 
Janeiro, com 4.282,00 m² de terreno e 1.395,00m² de construções. 
 
 
 
Valor total para mercado                                 : R$ 4.760.140,00 
 (Quatro milhões, setecentos sessenta mil cento e quarenta reais) 

 
Valor residual das benfeitorias                       : R$ 77.446,00 
 (Setenta e sete mil quatrocentos quarenta e seis reais) 

 
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 01 de novembro de 2017. 

 
 

 
SBA Serviços de Avaliação Patrimonial 

 
CREA - SP 2037081 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 OBJETIVO 
 

O presente laudo destina-se a descrever os procedimentos que conduziram a avaliação 
para valores de mercado, na data base de 01 de novembro de 2017, do bem solicitado. 
 
A avaliação foi realizada por profissionais devidamente habilitados e segundo as 
diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE, definidas 
na Norma Brasileira Registrada NBR nº 14653-2. 
 
Os valores aqui apresentados referem-se a pagamento à vista. 
 
Considera-se que as informações aqui contidas, fornecida por terceiros, referente as 
pesquisas de mercado, são verdadeiras e foram prestadas de boa fé. 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 
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3. METODOLOGIA 
 
O imóvel foi avaliado de acordo com as diretrizes da Norma Brasileira Registrada – NBR 
14653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Quando não aplicáveis 
os métodos constantes das normas utilizamos outros métodos consagrados especiais, 
cujo o uso se impõe pelas peculiaridades do imóvel a avaliar. 
 
De acordo com a natureza, avaliamos o bem, supondo-se que continuará a ser utilizado 
para a mesma finalidade em que se encontra na época da avaliação; livre e 
desembaraçado de qualquer ônus ou gravames que possam existir sobre o mesmo. 
 
MÉTODO EVOLUTIVO 
 
A composição total do imóvel avaliando foi obtida através da conjugação de métodos a 
partir do terreno, considerados os custos de reprodução das benfeitorias devidamente 
depreciado e o fator de comercialização, ou seja: VI = (VT +CB) * FC, onde: 
 
VI = valor do imóvel 
VT = valor do terreno 
CB = custo de reedição das benfeitorias 
FC = fator de comercialização 
 
  TERRENO 

 
Utilizamos o método comparativo de dados de mercado, aquele, em que o valor do 
imóvel é obtido através da comparação de dados de mercado, relativos a outros de 
características similares, tendo como procedimento a definição de uma área homogênea 
e mesma região geoeconômica, para pesquisa de valores. 
 
A seguir fizemos o tratamento por fatores dos valores pesquisados visando obter 
equivalência financeira (valor à vista) no tempo (data da avaliação), e correção devido a 
natureza da fonte de informação. 
 
  CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 
 
O custo de reedição (custo de reprodução devidamente depreciado) das construções e 
benfeitorias foi obtido considerando-se, os materiais empregados na edificação, 
estabelecendo-se assim um bem novo e pelo estudo efetuado pela Comissão de Peritos 
Nomeados pelos M.M. Juízes da Vara da Fazenda Municipal da Capital de São Paulo, 
adaptado para a região em questão, pelo Provimento n.º 02/86, com valores unitários 
básicos para a data da avaliação (Valores de edificações e imóveis urbanos IBAPE/SP 
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– Versão 2.002). Este estudo classifica os diversos tipos de construção, segundo as 
finalidades. O estudo estabelece faixa de padrão por tipo de construção cujo valor é 
atualizado por meio de publicação mensal do SINDUSCON – Sindicato das Indústrias 
de Construção Civil do Estado de São Paulo. 
Para o cálculo da depreciação utilizamos o método do valor decrescente (Diminisching 
balance method) que considera a idade aparente o estado de conservação, aplicando-
se a fórmula: 

 
Kd = (1-R)n , onde: 

 Kd = coeficiente de depreciação 
 R = razão de depreciação 
 n = idade 

 
 
“PROVIMENTO 02/86” (SIC) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Estudo procedido pela Comissão de Peritos nomeada pelo Provimento nº 02/86 dos 

M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital. Representa a 

adequação do procedente, de junho de 1986, às condições atuais do mercado imobiliário. 

1.2. Tendo em vista os dados estatísticos utilizados os resultados recomendados tem 

validade a partir da presente data. Para apuração dos valores unitários de venda foi 

alterada a sistemática de cálculo, do trabalho anterior, estabelecendo-se faixas de 

valores para cada um dos padrões construtivos. O presente estudo introduz descrições 

mais atualizadas e insere novas classificações para residências de padrões inferiores. 

1.3. Como nos precedentes, os unitários obtidos através do presente já englobam todos 

os fatores determinados dos valores finais, não admitindo, por consequência, qualquer 

acréscimo, quer a título de “vantagem da coisa feita”, quer a pretexto de “fator de 

comercialização”, por já estarem estes componentes neles contidos. 

1.4. Os critérios estudados dizem respeito, especificamente, a imóveis do Município de 

São Paulo, devendo ser devidamente aferidos e adaptados para outros mercados, ainda 

que vizinhos e/ou próximo. 

1.5. A Comissão prossegue no seu trabalho com a finalidade de aprimorar os estudos 

classificatórios, na busca permanente de adequação ao mercado imobiliário. 
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2. CLASSIFICAÇÃO DE UNITÁRIOS 

2.1. RESIDÊNCIAS 

2.1.1. Barracos rústicos  

Construídos com paredes e coberturas feitas de sobras dos mais variados tipos de 

materiais de construção, tais como: tábuas, folhas de lata ou de zinco, papelões, 

plásticos, telhas de fibrocimento, etc. Os pisos, embora sejam quase sempre, de terra 

batida, podem esporadicamente, serem cimentados ou atijolados. 

Esse tipo de habitação é comumente encontrado em favelas, constituídos na maior parte 

das vezes de um único cômodo, podendo apresentar WC externo. 

Valor Unitário: 0,07 a 0,09 de H82QN. 

2.1.2. Barracos 

Construídos com paredes de madeira, podem ser: chapas de compensado, “EUCATEX” 

ou similar; tábuas, etc. Cobertura em telhas de fibrocimento ou de barro apoiadas em 

vigas de madeira; pisos cimentados, tábuas corridas ou atijolados. Podem eventualmente 

apresentar instalações elétricas/hidráulicas habitualmente, em favelas compostas de um 

ou mais cômodos e, em geral, com WC externo. 

Valor Unitário: 0,10 a 0,15 de H82QN 

2.1.3. Residências proletárias rústicas 

Construídas em regime de mutirão comumente encontradas em loteamentos pobres ou 

irregulares de periferia, com pouca e nenhuma infraestrutura. Erigidas em alvenaria de 

blocos de concreto ou similar, sem revestimentos interno e externo, pé-direito aquém dos 

legalmente especificados, cobertura em lajes pré-fabricadas, sem impermeabilização ou 

telhas de fibrocimento ou barro; pisos cimentados ou de cacos de cerâmica, instalações 

elétricas / hidráulicas aparentes e incompletas. Constituídas de um ou mais cômodos 

podendo o WC ser interno. 

Valor Unitário: 0,35 a0,50 de H82QN 

2.1.4. Residências proletárias 
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Térreas, erigidas em alvenaria de tijolo de barro ou blocos de concreto, revestimento 

interno em reboco grosso podendo ter pintura de cal ou à base de látex e, eventualmente, 

revestimento externo. Cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

sem forro; ocasionalmente podem ter por cobertura, laje pré-moldada ou sem 

revestimento interno. Os pisos são em geral cimentados (com ou sem vermelhão) ou de 

cacos de cerâmica. Compostas normalmente de 2 cômodos e cozinha, podendo ser o 

WC externo. As instalações elétricas e hidráulicas geralmente são aparentes. Esquadrias 

de madeira e/ou ferro simples. 

Valor Unitário: 0,60 a 0,85 de H82QN 

2.1.5. Residências modestas 

Térreas ou assobradadas, erigidas em alvenaria de tijolos de barro ou blocos de 

concreto, revestimento interno e externo de reboco grosso com pintura de cal ou à base 

de látex. Cobertura de telhas de barro ou de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de madeira, EUCATEX ou equivalente; a cobertura pode também ser constituída 

de laje pré-moldada revestida interna e externamente. Pisos cimentados com pigmento 

de cor, ou cacos de cerâmica na cozinha e WC e tacos de 2ª qualidade, assoalhados 

cacos de cerâmica, ladrilhos cerâmicos de baixa qualidade ou até cimentado com 

pigmento de cor nas demais dependências. Composta geralmente de 2 a 3 cômodos, 

cozinha e WC interno impermeável a óleo ou azulejo de 2ª qualidade até a altura de 

1,60m. Instalações elétricas e hidráulicas embutidas. Esquadrias de madeira e/ou de 

ferro de razoável qualidade. 

Valor Unitário: 0,90 a 1,15 x H82QN 

2.1.6. Residências médias inferiores 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, composta de sala, 2ou 3 dormitórios, 

banheiro, cozinha e WC externo para empregada. Erigidas em alvenaria de tijolos de 

barro ou blocos de concreto, revestidas interna e externamente com reboco fino e pintura 

à base de látex, cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de laje pré-moldada revestida, madeira, estuque ou placas de gesso. 

Pisos de tacos comuns de peroba ou carpete na sala e dormitórios, de cacos de cerâmica 

ou cerâmica vitrificada nos banheiros e cozinha e cimentados ou cacos de cerâmica no 

quintal. A cozinha e o banheiro apresentam barras de azulejos brancos ou de cor. As 
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esquadrias são de ferro e as janelas têm venezianas de madeira ou de alumínio. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas e de boa qualidade. 

Valor Unitário: 1,20 a 1,40 x H82QN 

2.1.7. Residências médias comerciais 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, compostas de sala, 2 ou 3 dormitórios 

(eventualmente uma suíte), banheiro, lavabo, cozinha, quarto e WC para empregada e 

abrigo ou garagem para automóvel. Cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre 

estrutura de madeira, forro de laje pré-moldada. Revestimento interno e externo de 

reboco fino (internamente podendo ser acabado em massa corrida), pintura à base látex, 

azulejos brancos, de cor ou decorados até o teto da cozinha e banheiros, pisos de 

ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade na cozinha e banheiro e tacos de 

peroba ou carpete na sala e dormitório. Caixilhos de ferro ou de alumínio e janelas com 

venezianas de madeira ou de alumínio com grades de proteção. Escadas acarpetadas 

ou granilite. 

Valor Unitário:1,45 a 1,65 x H82QN 

2.1.8. Residências médias superiores 

Térreas ou com 2 pavimentos em geral isoladas, comumente composta de: sala 

(podendo ter dois ambientes: jantar e estar), 3 ou mais dormitórios (eventualmente uma 

suíte), dois banheiros, lavabo social, copa e cozinha, quarto WC para empregadas, 

lavanderia e garagem ou abrigo para um ou dois automóveis. Fachadas tratadas com 

aplicação de revestimentos mais sofisticados, que não apenas o reboco fino e com 

pintura à base de látex. Cobertura de telhas de barro sobre estrutura de madeira, forro 

de laje, erigida com estrutura mista (concreto/alvenaria). Revestimento interno acabado 

em massa corrida e pintura látex, azulejos decorados até altura do teto ou revestimento 

de epóxi na cozinha, copa e banheiro. Piso da sala e dos dormitórios de tacos de madeira 

de 1ª qualidade, ou assoalhados, ou carpete acima de 6mm, ou similares, pisos de 

ladrilhos cerâmicos, decorado ou não, ou placas de mármore, ou placas de granito ou 

similar. Caixilhos de ferro ou de alumínio, janelas com venezianas de madeira ou de 

alumínio com grade de proteção. 

Valor Unitário: 1,70 a 2,00 x H82QN 

2.1.8. Residências finas 

3238



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

11 
 

Isoladas de ambos os lados, em terreno de boa proporção, obedecendo a estilo 

arquitetônico definido, compostas geralmente de: hall, 3 salas ou mais (“living, sala de 

jantar, escritório, biblioteca, salão de inverno, estúdio, etc.), lavabo, sala de almoço, copa, 

cozinha com despensa, 4 ou mais dormitório (pelo menos uma suíte), 2 ou mais 

banheiros, apartamento de empregados, garagem ou abrigo para no mínimo 3 

automóveis e, não raras vezes piscina. Erigida com estrutura completa de concreto 

armado, cobertura de telhas de barro ou equivalente sobre tesouras de madeira. Parede 

com revestimento interno na copa cozinha e banheiros em azulejos decorados até o teto, 

epóxi, látex sob massa corrida e/ou tecidos, e/ou papel decorado nos demais. Pisos frios 

de ladrilhos cerâmicos de qualidade, granito, mármore ou epóxi, banheiros com 

banheiras montadas in loco de mármore, epóxi, fibra de vidro ou similares, podendo ainda 

ter sauna. Aquecimento central, caixilhos de ferro, alumínio ou chapa decorada, vidro 

temperados. Áreas livres do terreno (quintal jardim) tratado, com ajardinamento e pisos 

frios de qualidade. Escada de mármore ou carpete, corrimão de ferro fundido ou madeira 

entalhada. 

Valor unitário: 2,20 a 3,50 x H82QN 

2.1.10. Residências de luxo 

Do melhor padrão, em terreno de grandes dimensões (mais de 1000m), obedecendo a 

projeto arquitetônico sofisticado e esmerado e atendendo às necessidades e/ou desejo 

de morador, cercada de jardins e dotada de piscinas, vestiário, quadras de tênis, 

churrasqueira, etc. Dependências de estadia noturno em grande número (acima de 4) 

constituindo apartamento completo (dormitório, sala, banheiro e closet). Cômodos de 

estada social variados (“living”, sala de almoço e jantar, sala de recepções, biblioteca, 

estúdio, escritório, sala de música, lavabos, etc.). Parte de serviço contendo copa, 

cozinha, adega, lavanderia, despensa, diversos cômodos para criadagem, garagens para 

vários automóveis. Acabamentos diversificados com característica requintadas. 

Instalações incluindo equipamentos de ar condicionado, aquecimento central, 

intercomunicadores e sinalizadores, eventualmente elevadores (no caso de mais um 

andar), equipamento para captação de energia solar, equipamento para hidromassagem, 

etc. 

Valor unitário: acima de 4,0 x H82QN 

OBSERVAÇÃO: 
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Nas residências de luxo, a avaliação deve ser feita, preferencialmente, através de 

orçamento específico, descrito, como acréscimo da “vantagem da coisa feita”. O unitário 

apontado serve para aferição. 

2.2. APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS 

2.2.1. Apartamentos e escritórios modestos 

Prédios com até quatro pavimentos, sem elevadores, fachadas com acabamento de 

massa fina, hall e escadaria com pisos de ladrilhos de 2ª, cerâmica de 2ª, cacos de 

cerâmicas ou até cimento liso, paredes revestidas de massa grossa ou com barra 

impermeável até 2,00m. Os apartamentos possuem áreas molhadas com pisos do 

mesmo tipo que “hall” paredes com revestimento de azulejos de 2ª até 2,00m; partes 

secas com pisos em tacos de peroba de 2ª, do tipo mais econômica. Instalação 

hidráulicas/elétricas sumárias com o número mínimo de interruptores, tomadas, 

aparelhos sanitários e pontos de água (somente pia). 

Valor Unitário: 1,00 a 1,30 x H82QN 

Os escritórios em geral, tem instalações sanitárias coletivas em número mínimo, e 

possuem acabamentos equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário: 0,85 a 1,05 x H82QN 

2.2.2. Apartamentos e escritórios médios inferiores 

Prédios com até 4 andares, ou mais, dotados, ou de, elevadores (de marca comum), 

fachada com acabamento com massa fina, o com aplicação de pastilhas, ladrilhos, ou 

equivalente, no andar térreo, hall e escadarias com pisos em cerâmicas comum ou 

vitrificada, ou lajotas de barro, paredes de massa fina com barra impermeável até 2,00m. 

Os apartamentos possuem áreas molhadas com piso de cerâmica vitrificada ou 

equivalente de boa qualidade, barras de azulejos brancos ou de cor; áreas secas com 

piso de tacos comuns ou carpete e paredes com massa fina à base de látex. Caixilharia 

e esquadrias de tipos comuns, instalações elétricas e hidráulicas econômicas, com o 

número mínimo de interruptores e tomadas e instalações, somente, de água fria (com 

válvulas de descarga automáticas embutidas). 

Valor Unitário Com Elevador: 1,35 a 1,55 x H82QN 

3240



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

13 
 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios possuem instalações sanitárias em maior número, ainda que coletivas. Os 

acabamentos são equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,10 a 1,30 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.3. Apartamentos e escritórios médios comerciais 

Prédios em geral com mais de 4 andares, dotados de elevadores de marcas médias, 

fachadas principais com aplicação de pastilhas ou equivalente. Hall de entrada, no térreo, 

com piso em ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade, paredes com lambris, 

revestimento de pastilhas ou equivalentes. Hall, escadas e corredores dos andares com 

piso de granilite, paredes com massa fina e pintura à base de látex. Os apartamentos 

possuem áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa 

qualidade ou cacos de mármore, paredes de azulejos lisos ou decorados até o teto e 

áreas secas com pisos de tacos de peroba ou carpete, paredes em massa fina ou corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétricas de boa qualidade e instalações 

sanitárias dotadas de todos os aparelhos, só servidos por água fria. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,75 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios têm as mesmas característica e instalações. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,55 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.4. Apartamentos e escritórios médios superiores 

Fachadas revestidas de massa fina com pintura à base de látex acrílico, entrada social 

não necessariamente ampla, porém com pisos de mármore, granito polido ou equivalente 

e paredes com lambris decorativos de madeira, fórmica, material termo acústico, etc. 

Elevadores de marcas médias ou superiores, com pelo menos um tendo acesso à 

garagem. Entrada de serviço pelas garagens, escadarias em partes comuns dos andares 

de granilite emassa fina com pintura à base de látex. Nos prédios de habitação, dois ou 
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mais apartamentos por andar, áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos, cacos 

de mármore, paredes com azulejos decorados até o teto ou epóxi e áreas secas com 

pisos em tacos de 1ª qualidade ou carpete sobre cimento emparedes de massa corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétrica e hidráulica completas de boa qualidade, 

com água quente e fria. 

Valor unitário com elevador: 2,10 a 2,40 x H82QN 

Os escritórios têm as mesmas características e instalações. 

Valor Unitário sem elevador: 1,90 a 2,20 x H82QN 

2.2.5. Apartamentos e escritórios finos 

Prédios com projetos arquitetônicos esmerados, estrutura totalmente embutida. Áreas 

externas com grandes afastamentos e jardinadas, com playground, ou pátio para 

estacionamento de visitantes, com parte pavimentada de pedras. Saguão social amplo, 

de acabamento esmerado, com pisos de mármore, granito polido, etc., paredes dotadas 

de material nobre e forros decorados. Elevadores de marca reputada, com as paredes 

dos sociais revestidas de material de boa qualidade, com acesso à garagem no subsolo, 

possuindo lugar, no mínimo, para dois automóveis por unidade, entrada de serviço 

independente e salão de festas de acabamento equivalente ao do saguão. Nos 

apartamentos, normalmente uma unidade por andar, com pelo menos quatro dormitórios 

(suítes), banheiro social, dormitórios de empregada, ampla área de serviço. Áreas 

molhadas com piso de mármore, granito polido ou epóxi, paredes com azulejos 

decorados até o teto ou epóxi. Áreas secas com piso de tacos de madeira, tábuas 

corridas ou granito, paredes com pintura acrílica, papel de parede ou equivalente. 

Instalação hidráulica completa, de boa qualidade, com equipamentos de: aquecimento 

central, sauna, hidromassagem, etc. 

Valor Unitário Com Elevador: 2,55 a 3,15 x H82QN 

Os escritórios têm a mesmas características e instalações. 

Valor Unitário Sem Elevador: 2,40 a 2,80 x H82QN 

2.2.6. Apartamentos e escritórios de luxo 

As características gerais são similares, porém em grau superior ao padrão fino, com 
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projetos estruturais feito para permitir passagem de dutos para ar condicionado, de redes 

tronco de hidráulica e eletricidade que permitam maleabilidade nas alterações de plantas 

(nos escritórios). São dotados de instalações de ar condicionado central, sistema de 

vigilância por TV, etc., e acabamentos equivalente às residências de luxo. 

Apartamentos: Valor Unitário: acima de 3,50 x H82QN 

Escritórios: Valor Unitário: acima de 3,00 x H82QN 

2.3. Lojas, Armazéns comuns e Armazéns Industriais 

2.3.1 Lojas: 

Os valores unitários das lojas comuns serão iguais, sem quaisquer outros acréscimos: 

1.º ao das edificações das quais façam parte. 

2.º ao apurado em função do padrão construtivo da edificação respectiva, quando 

isolada. 

Os das lojas situadas em zonas comerciais altamente valorizadas deverão ser obtidos 

ou pelo método de custo (somente quota do terreno, o custo da construção e a “vantagem 

da coisa feita”) ou pelo método comparativo direto ou, ainda pelo método de renda, a 

partir do valor locativo e considerando a taxa de capitalização de 10% aa. É vedado o 

uso dos valores de venda do presente estudo, mesmo que “corrigidos”, através de fatores 

ou “pesos”. 

2.3.2. Armazéns comuns: 

2.3.2.1. Armazéns comuns modestos: 

Com um só pavimento, podendo ou não ser totalmente fechado por alvenaria de 

elevação, com ou sem estrutura metálica ou de concreto (eventualmente cintas), 

cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, 

com vãos de até 6m, sem forro, pisos cimentados ou de concreto simples, com ou sem 

barra impermeável, paredes externas com ou sem revestimento, instalações sanitárias 

incompletas e simples. 

Valor Unitário: 0,55 a 0,75 de H82QN 
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2.3.2.2. Armazéns comuns médios 

Com um só pavimento; dotados de estruturas de concreto mistas ou metálicas; cobertura 

de telhas francesas ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, com ou 

sem lanternim; com ou sem forro (“Eucatex” ou madeira); pé-direito até 5,00m; vãos indo 

de 6,00 até 12,00m; pisos cimentados, cerâmica comum ou caco de cerâmica; barras de 

cimento, azulejos; pintura de cal, portas de ferro de enrolar ou equivalentes, caixilhos de 

ferro fixos e basculante; instalações sanitárias completas e de boa qualidade, podendo 

ter divisões internas para escritórios e outros. 

Valor Unitário: 0,80 a 1,30 de H82QN 

2.3.3.1. Armazéns industriais modestos 

Construídos com estrutura metálica ou de concreto armado, pé-direito de 5,00 metros ou 

mais, cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, metálica, 

sem forros, parede com revestimento externo e interno; sem divisões internas; 

instalações sanitárias simples e incompletas. 

Valor Unitário: 0,70 a 1,00 de H82QN 

2.3.3.2. Armazéns Industriais médios  

Construídos com mais de um pavimentos; com grandes estruturas de concreto armado, 

permitindo a instalação de pontes rolantes ou outros equipamentos correlatos; telhados 

com tesouras ou treliças metálicas ou de concreto armado de grandes vãos; coberturas 

de telhas de fibrocimento; pés-direitos de 5,00 metros ou mais; divisões internas para 

escritórios, laboratórios, etc., com acabamentos equivalentes aos das residências 

médias; instalações elétricas completas incluindo cabines de força; instalações sanitárias 

completas e de boa qualidade, também equivalente às das residências médias. 

Valor Unitários: 1,20 a 1,80 de H82QN 

2.3.3.3. Armazéns industriais finos 

Semelhantes quantos à estrutura, ao tipo anterior. Diferem no acabamento e no cuidado 

arquitetônico, que se assemelham aos das residências finas, e nas instalações 

suplementares para combate a incêndio, renovação de ar, etc. 

Valor Unitário: acima de 2,30 x H82QN 
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4. CONCEITO DOS VALORES APURADOS NESTE LAUDO  
 

Valor de mercado 
(justo): 

 

  
                                       
 

 É o preço mais alto em termos de dinheiro, que a propriedade 
irá trazer se exposta para venda no mercado, permitindo um 
tempo razoável para achar um comprador que adquira com 
conhecimento de todos os usos para qual está destinada e 
também para usos futuros. 
 

5. TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO DESTE LAUDO 
 

O tratamento dos elementos pesquisados far-se-á   através da aplicação das seguintes 
terminologias e conceitos: 
 

At : Área do Terreno 
   
Vu : Valor Básico Unitário 
   
Vt : Valor Total do Terreno 
   
Cap : Coeficiente de Aproveitamento; 
   
  Visa corrigir o aproveitamento em relação ao zoneamento do local do 

imóvel.  

   
Ce : Coeficiente de Esquina ou Frentes Múltiplas; 

 
  Quando o terreno possui uma ou mais frentes são calculados estes 

fatores para enquadramento do mesmo junto as normas de avaliação. 
Não são aplicados em terrenos industriais 

   
Fp : Frente Projetada do Terreno; 
   
  Frente do terreno avaliando ou do elemento pesquisado. 

   
Fr : Frente de Referência do Terreno; 
   
  Frente de referência recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
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F : Expoente da Fórmula do Coeficiente de Frente; 
   
  Representado pelo expoente de 0,25 sobre a expressão do coeficiente 

de frente. 
 

Cf : Coeficiente de Frente; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes testadas dos 

elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, seu resultado é transportado para o terreno avaliando e este 
será valorizante ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões 
da Região. Não são aplicados em terrenos industriais. 

   
Pe : Profundidade Equivalente; 
   
  Obtida da divisão da área do terreno avaliando pela sua testada efetiva 

ou projetada. 

   
Pm : Profundidade Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade recomendada pela zona de norma em que se enquadra o 

imóvel avaliando. 

   
Pma : Profundidade Máxima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade Máxima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 

   
Pmi : Profundidade Mínima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade mínima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
 

P : Expoente da Fórmula de Coeficiente de Profundidade; 
   
  Representado pelo expoente de 0,50 sobre a expressão do coeficiente 

de profundidade. 

   
Cp   : Coeficiente de Profundidade; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes profundidades 

dos elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, transpormos para o terreno avaliando e este será valorizante 
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ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões da Região. Não 
são aplicados em terrenos industriais 
 

Ff : Fator de Oferta; 
   
  Visa corrigir o valor atribuído ao imóvel excluindo-se a elasticidade de 

mercado. 
 

 

Ft : Fator Topografia; 
   
  Compara as condições topográficas do terreno avaliando com à do 

elemento comparativo, visando obras especiais para seu 
aproveitamento. 

Ftr : Fator Transporte; 
   
  É uma função da localização do elemento comparativo em relação ao 

imóvel avaliando. 

Fa : Fator Atualização; 
   
  Atualiza o valor do elemento pesquisado em data anterior à data base do 

laudo, levando-se em consideração a situação de mercado. 

   
Fs : Fator Superfície; 
   
  Visa corrigir os terrenos úmidos, alagadiços, brejosos ou pantanosos, em 

relação ao terreno avaliando. 

   
Fmp : Fator Melhoramento Público; 
   
  Permite comparar elementos pesquisados e o avaliando, considerando-

se a existência ou inexistência de melhoramentos públicos. 

   
Fga : Fator Grandeza de Área; 

 
  Permite a correção das variações de preços que podem ocorrer em 

função do tamanho da área do imóvel avaliando com à do elemento 
pesquisado. 

   
Fz : Fator Zona; 
   
  Aplicado para ajuste do diferencial de potencial máximo construtivo 

permitido pela no zoneamento dos elementos pesquisados em relação 
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ao avaliando. 

   
Fin : Fator Incorporação; 
   
  Visa computar o efeito valorizante incorporação possível em terrenos 

com dimensões iguais ou acima de 1.000 m². 
 

Ab : Área das Construções e/ou Benfeitorias 
   
Vub : Valor Unitário das Construções e/ou Benfeitorias. 
   
Vb : Valor Total das Benfeitorias 
   
Fob : Fator de Obsolescência; 
   
  Visa corrigir o valor novo das construções e/ou benfeitorias em função da 

depreciação da idade e estado de conservação.  

   
Fins : Fator Instalações Especiais; 
   
  Visa ajustar os valores dos elementos pesquisados ao avaliando em 

função da existência de instalações especiais que valorizem a construção 
e/ou benfeitoria. 

   
Fp : Fator Padrão; 
   
  Permite uma melhor comparação entre elementos pesquisados e 

avaliando, em função dos acabamentos utilizados nas edificações. 

   
Fg : Fator Garagem; 
   
  Este fator é aplicado visando o comparativo entre apartamentos ou 

escritórios com números diferentes de vagas, obtido através da relação 
do m²/nº de vagas.  

   
VI : Valor Total do Imóvel 

 

6. DOCUMENTAÇÃO 
 

A documentação suporte para embasar o trabalho foi fornecido pelo solicitante e 
compreende: 
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1- IPTU  
 

7. VISTORIA  
 

Visa o presente laudo a avaliação de um imóvel comercial, com as seguintes 
características: 
 
Localização: 
 
O imóvel anteriormente citado localiza-se na Alameda do Mercado, esquina com Avenida 
do Canal Norte, Cidade Alegria, Município de Resende, Estado do Rio de Janeiro. 
 
Características do logradouro de situação: 
 
As Vias acima mencionada, no trecho lindeiro ao imóvel, tem característica de via 
principal, atendendo ao tráfego de âmbito local. 
Desenvolve-se em traçado retilíneo sobre perfil plano, é dotada de uma pista   de 
rolamento, pavimentada em asfalto, apresentando cerca de 10,00 e 8,00 m de largura 
entre os alinhamentos confrontantes e bom estado de conservação. 
 
Acessibilidade/transporte: 
 
Destaca - se como principal via   de acesso à região a própria Avenida do Canal Norte. 
Com referência a transporte coletivo, constatamos a existência de linhas regulares de 
ônibus municipal e intermunicipal trafegando pela região proporcionando ligação à 
diversas regiões vizinhas e ao centro da cidade. 
 
Tipo de ocupação: 
A região possui ocupação heterogênea caracterizada por comércio de âmbito local, 
comércio varejista, comércio de serviços, residências, etc.  
 
Melhoramentos Públicos: 
O local é servido por todos os melhoramentos públicos existentes na cidade: rede de 
água domiciliar, energia elétrica (luz e força), telefone, iluminação pública, captação de 
águas pluviais e esgoto, serviços postais, coleta de lixo, limpeza e conservação viária. 
 

7.1 - DESCRIÇÃO DOS TERRENOS 
 
De acordo com vistoria realizada “in loco”, os terrenos avaliando apresentam as 
seguintes características: 

 

3249



(11) 3819.2011 e (11) 3819.3611 

 

contato@sbaavaliacao.com.br 

 

www.sbaavaliacao.com.br 

 

22 
 

Detalhamento dos Terrenos: 
Área total do terreno    :  4.282,00m² 
 

Configuração     : Irregular 
Topografia          :  Plana   
Superfície           :  Seco 

 

7.2- ZONEAMENTO/POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO TERRENO 
 

O terreno enquadra-se na classificação de zona “Urbana de uso misto” de acordo com 
a lei de zoneamento do município de Resende. 

 
7.3 -  DESCRIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 

 
Sobre o terreno descrito e caracterizado encontra-se edificada uma construção que será 
descrita separadamente de acordo com os padrões construtivos e/ou utilização, bem 
como as benfeitorias existentes. 
 
 
7.3.1.1-Loja e depósito 

Construção com 1 pavimento, edificada em estrutura de concreto, fechamentos laterais 
em alvenaria, fachada em massa pintada, cobertura em telhas de fibrocimento, sobre 
estrutura metálica, com piso de cimento e portas metálicas. 
 

Conservação Idade aparente Pé direito Área construída Vida útil reman. 

Bom 45 3,00 e 6,00m 1.395,00 m² 5 anos 
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8. -  AVALIAÇÃO 
 

8.1 - VALOR DO TERRENO  
 
Após análise dos elementos pesquisados na planilha de homogeneização, respeitados 
os intervalos de variação de 30% acima e abaixo da média, o valor unitário básico, 
resultou em: 

 
A expressão que definirá o valor do terreno é: 
 
Vt = At x Vu  
 
Substituindo-se a expressão, teremos: 
 
Vu = R$ 930,80 /m². 
 
Vt = 4.282,00 m² x R$ 930,80 /m²  
 
Vt = R$ 3.985.685,00 

 
8.2 -  VALOR DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 
 
O valor das construções e/ou benfeitorias está demonstrado em tabela anexa. 
 

8.3 - VALOR TOTAL DO IMÓVEL PARA MERCADO 
 
Conforme comentado anteriormente, o valor do imóvel foi obtido por meio da somatória 
do valor do terreno e das construções e benfeitorias. 
 
                                                        
     

Valor total do Terreno : R$ 3.985.685,00 
   
Valor total das construções e/ou benfeitorias : R$    774.455,00 
   
Valor residual das benfeitorias : R$      77.446,00 

                                                                                          
Valor total do imóvel : R$ 4.760.140,00 
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9. - P L A N I L H A  D E  H O M O G E N E I Z A Ç ÃO 
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V. UT IDADE V. UT ÁREA VALOR UNIT COEFIC. VALOR UNIT VALOR VALOR VALOR TAXA

ITEM DESCRIÇÃO TOT APAR. REM (m2) NOVO ( R$) DEPREC. DEPREC.(R$) TOTAL (R$) RESIDUAL (R$) A DEPRECIAR (R$) ANUAL %

1 Construções 50 45 5 1.395,00    1.095,00      0,507      555,17                     774.455 77.446 697.009 20,00

1.395,00    TOTAL GERAL (R$) 774.455 77.446 697.009

A área utilizada  para cálculo foi fornecida pelo solicitante

Obs. CUB 06/2017

R$ 1.417,39/m²

PLANCON - VALOR DAS CONTRUÇÕES  

Área total coberta

D A D O S    C O M P A R A T I V O S
PLANILHA DE CÁLCULO DE VALORES

LOCAL: Alameda do Mercado, 76 Área 4.282,00 m²  Zona : Urbana LAUDO No. IM-5111

MUNICÍPIO: Resende   

ESTADO: Rio de Janeiro  TIPO Terreno DATA 01/11/2017

D A D O S  D O S  I M Ó V E I S  P E S Q U I S A D O S

No.FONTE LOCALIZAÇÃO CATEGORIA VALOR TOTAL At Frente Top. Vub/Terr Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator V.U.Hom

R$ m² m R$ Top Fonte Grand Melhor M.Test Zona Transp R$

1 Assim Imoveis Rua Mirante das Agulhas Terreno 5.500.000,00 65000 Urbana aclive 84,62 1,10 1,10 3,00 1,00 1,50   1,30 1,40  838,53

(024) 3347-5562 Ref T104

2 Assim Imoveis Rua Boa vista 2 Terreno 110.000,00 300 Urbana Plana 366,67 1,00 1,20 1,10 1,20 1,20   1,00 1,40  975,74

(024)99964-0593 Ref T98

 

3 Assim Imoveis Rua Nicolau de Luca Terreno 200.000,00 550 Urbana Plana 363,64 1,00 1,20 1,00 1,20 1,20   1,00 1,40  879,71

(024) 99831-2972 Ref 136

 

4 Mitula Imoveis Rotatoria do Mirante das agulhas Terreno 350.000,00 600 Urbana Plana 583,33 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00   1,00 1,40  980,00

(024) 99955-4420 Ref T230

 

5 Dezire Imoveis Rotatoria do Mirante das agulhas Terreno 350.000,00 600 Urbana Plana 583,33 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00   1,00 1,40  980,00

(024) 98824-3472 Ref T110

 

Cond.Parâmetro: OBS: ELEMENTOS FORA DE LIMITE: Nenhum SOMA 4.653,98

Esquina MÉDIA 930,80

LIMITE SUPERIOR (+30%) 1.210,04

Valor do terreno LIMITE INFERIOR   (-30%) 651,56

 VALOR UNIT.HOMOG.FINAL 930,80

   

R$ 3.985.685,00

Zona

Topografia Plana
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10. - P L A N T A   D E   L O C A L I Z A Ç Ã O 
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11. - D O C U M E N T A Ç Ã O 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
IM – 5106/17  

 
  

 
SOLICITANTE : Floresta Comércio e Indústria S/A. 
   
   
PROPRIETÁRIO : Acácia Empreendimentos S/A. 
   
   
TIPO : Loja 5 (terrenos) 
   
   
OBJETIVO : Determinação do valor justo e residual 
   
   
DATA BASE : 01/11/2017 
   
   
LOCAL : Avenida Paulo de Frontim, 1096 

Avenida 17 de Julho, 567 
  Bairro : Aterrados 
  Município : Volta Redonda 
  Estado : Rio de Janeiro 
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1. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO 
 
 

De acordo com os dados expostos no presente laudo, apresentamos abaixo o valor 
conclusivo da avaliação dos imóveis de propriedade da Acácia Empreendimentos S/A, 
situado na Avenida Paulo de Frontim, 1096, e Avenida 17 de Julho, 567, município de 
Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, com 360,00 m² de área de cada terreno. 
 
 
Área – 1 Avenida Paulo de Frontim, 1096 
 
Valor total para mercado                                 : R$ 1.632.355,00 
 (Um milhão, seiscentos trinta dois mil trezentos cinquenta cinco reais) 

 
Área – 2 Avenida 17 de Julho, 567 
 
Valor total para mercado                                 : R$ 1.142.648,00 
 (Um milhão, cento quarenta dois mil, seiscentos quarenta oito reais) 

 
 
 
 
 
 
São Paulo, 01 de novembro de 2017. 

 
 

 
SBA Serviços de Avaliação Patrimonial 

 
CREA - SP 2037081 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 OBJETIVO 
 

O presente laudo destina-se a descrever os procedimentos que conduziram a avaliação 
para valores de mercado, na data base de 01 de novembro de 2017, do bem solicitado. 
 
A avaliação foi realizada por profissionais devidamente habilitados e segundo as 
diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE, definidas 
na Norma Brasileira Registrada NBR nº 14653-2. 
 
Os valores aqui apresentados referem-se a pagamento à vista. 
 
Considera-se que as informações aqui contidas, fornecida por terceiros, referente as 
pesquisas de mercado, são verdadeiras e foram prestadas de boa fé. 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 
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3. METODOLOGIA 
 
O imóvel foi avaliado de acordo com as diretrizes da Norma Brasileira Registrada – NBR 
14653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Quando não aplicáveis 
os métodos constantes das normas utilizamos outros métodos consagrados especiais, 
cujo o uso se impõe pelas peculiaridades do imóvel a avaliar. 
 
De acordo com a natureza, avaliamos o bem, supondo-se que continuará a ser utilizado 
para a mesma finalidade em que se encontra na época da avaliação; livre e 
desembaraçado de qualquer ônus ou gravames que possam existir sobre o mesmo. 
 
MÉTODO EVOLUTIVO 
 
A composição total do imóvel avaliando foi obtida através da conjugação de métodos a 
partir do terreno, considerados os custos de reprodução das benfeitorias devidamente 
depreciado e o fator de comercialização, ou seja: VI = (VT +CB) * FC, onde: 
 
VI = valor do imóvel 
VT = valor do terreno 
CB = custo de reedição das benfeitorias 
FC = fator de comercialização 
 
  TERRENO 

 
Utilizamos o método comparativo de dados de mercado, aquele, em que o valor do 
imóvel é obtido através da comparação de dados de mercado, relativos a outros de 
características similares, tendo como procedimento a definição de uma área homogênea 
e mesma região geoeconômica, para pesquisa de valores. 
 
A seguir fizemos o tratamento por fatores dos valores pesquisados visando obter 
equivalência financeira (valor à vista) no tempo (data da avaliação), e correção devido a 
natureza da fonte de informação. 
 
  CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 
 
O custo de reedição (custo de reprodução devidamente depreciado) das construções e 
benfeitorias foi obtido considerando-se, os materiais empregados na edificação, 
estabelecendo-se assim um bem novo e pelo estudo efetuado pela Comissão de Peritos 
Nomeados pelos M.M. Juizes da Vara da Fazenda Municipal da Capital de São Paulo, 
adaptado para a região em questão, pelo Provimento n.º 02/86, com valores unitários 
básicos para a data da avaliação (Valores de edificações e imóveis urbanos IBAPE/SP 
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– Versão 2.002). Este estudo classifica os diversos tipos de construção, segundo as 
finalidades. O estudo estabelece faixa de padrão por tipo de construção cujo valor é 
atualizado por meio de publicação mensal do SINDUSCON – Sindicato das Indústrias 
da Construção Civil do Estado de São Paulo. 

 
Para o cálculo da depreciação utilizamos o método do valor decrescente (Diminisching 
balance method) que considera a idade aparente o estado de conservação, aplicando-
se a fórmula: 

 
Kd = (1-R)n , onde: 

 Kd = coeficiente de depreciação 
 R = razão de depreciação 
 n = idade 

 
“PROVIMENTO 02/86” (SIC) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Estudo procedido pela Comissão de Peritos nomeada pelo Provimento nº 02/86 dos 

M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital. Representa a 

adequação do procedente, de junho de 1986, às condições atuais do mercado imobiliário. 

1.2. Tendo em vista os dados estatísticos utilizados os resultados recomendados tem 

validade a partir da presente data. Para apuração dos valores unitários de venda foi 

alterada a sistemática de cálculo, do trabalho anterior, estabelecendo-se faixas de 

valores para cada um dos padrões construtivos. O presente estudo introduz 

descrições mais atualizadas e insere novas classificações para residências de 

padrões inferiores. 

1.3. Como nos precedentes, os unitários obtidos através do presente já englobam todos 

os fatores determinados dos valores finais, não admitindo, por consequência, qualquer 

acréscimo, quer a título de “vantagem da coisa feita”, quer a pretexto de “fator de 

comercialização”, por já estarem estes componentes neles contidos. 

1.4. Os critérios estudados dizem respeito, especificamente, a imóveis do Município de 

São Paulo, devendo ser devidamente aferidos e adaptados para outros mercados, ainda 

que vizinhos e/ou próximo. 

1.5. A Comissão prossegue no seu trabalho com a finalidade de aprimorar os estudos 

classificatórios, na busca permanente de adequação ao mercado imobiliário. 
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2. CLASSIFICAÇÃO DE UNITÁRIOS 

2.1. RESIDÊNCIAS 

2.1.1. Barracos rústicos  

Construídos com paredes e coberturas feitas de sobras dos mais variados tipos de 

materiais de construção, tais como: tábuas, folhas de lata ou de zinco, papelões, 

plásticos, telhas de fibrocimento, etc. Os pisos, embora sejam quase sempre, de terra 

batida, podem esporadicamente, serem cimentados ou atijolados. 

Esse tipo de habitação é comumente encontrado em favelas, constituídos na maior parte 

das vezes de um único cômodo, podendo apresentar WC externo. 

Valor Unitário: 0,07 a 0,09 de H82QN. 

2.1.2. Barracos 

Construídos com paredes de madeira, podem ser: chapas de compensado, “EUCATEX” 

ou similar; tábuas, etc. Cobertura em telhas de fibrocimento ou de barro apoiadas em 

vigas de madeira; pisos cimentados, tábuas corridas ou atijolados. Podem eventualmente 

apresentar instalações elétricas/hidráulicas habitualmente, em favelas compostas de um 

ou mais cômodos e, em geral, com WC externo. 

Valor Unitário: 0,10 a 0,15 de H82QN 

2.1.3. Residências proletárias rústicas 

Construídas em regime de mutirão comumente encontradas em loteamentos pobres ou 

irregulares de periferia, com pouca e nenhuma infraestrutura. Erigidas em alvenaria de 

blocos de concreto ou similar, sem revestimentos interno e externo, pé-direito aquém dos 

legalmente especificados, cobertura em lajes pré-fabricadas, sem impermeabilização ou 

telhas de fibrocimento ou barro; pisos cimentados ou de cacos de cerâmica, instalações 

elétricas / hidráulicas aparentes e incompletas. Constituídas de um ou mais cômodos 

podendo o WC ser interno. 

Valor Unitário: 0,35 a0,50 de H82QN 

2.1.4. Residências proletárias 
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Térreas, erigidas em alvenaria de tijolo de barro ou blocos de concreto, revestimento 

interno em reboco grosso podendo ter pintura de cal ou à base de látex e, eventualmente, 

revestimento externo. Cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

sem forro; ocasionalmente podem ter por cobertura, laje pré-moldada ou sem 

revestimento interno. Os pisos são em geral cimentados (com ou sem vermelhão) ou de 

cacos de cerâmica. Compostas normalmente de 2 cômodos e cozinha, podendo ser o 

WC externo. As instalações elétricas e hidráulicas geralmente são aparentes. Esquadrias 

de madeira e/ou ferro simples. 

Valor Unitário: 0,60 a 0,85 de H82QN 

2.1.5. Residências modestas 

Térreas ou assobradadas, erigidas em alvenaria de tijolos de barro ou blocos de 

concreto, revestimento interno e externo de reboco grosso com pintura de cal ou à base 

de látex. Cobertura de telhas de barro ou de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de madeira, EUCATEX ou equivalente; a cobertura pode também ser constituída 

de laje pré-moldada revestida interna e externamente. Pisos cimentados com pigmento 

de cor, ou cacos de cerâmica na cozinha e WC e tacos de 2ª qualidade, assoalhados 

cacos de cerâmica, ladrilhos cerâmicos de baixa qualidade ou até cimentado com 

pigmento de cor nas demais dependências. Composta geralmente de 2 a 3 cômodos, 

cozinha e WC interno impermeável a óleo ou azulejo de 2ª qualidade até a altura de 

1,60m. Instalações elétricas e hidráulicas embutidas. Esquadrias de madeira e/ou de 

ferro de razoável qualidade. 

Valor Unitário: 0,90 a 1,15 x H82QN 

2.1.6. Residências médias inferiores 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, composta de sala, 2ou 3 dormitórios, 

banheiro, cozinha e WC externo para empregada. Erigidas em alvenaria de tijolos de 

barro ou blocos de concreto, revestidas interna e externamente com reboco fino e pintura 

à base de látex, cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de laje pré-moldada revestida, madeira, estuque ou placas de gesso. 

Pisos de tacos comuns de peroba ou carpete na sala e dormitórios, de cacos de cerâmica 

ou cerâmica vitrificada nos banheiros e cozinha e cimentados ou cacos de cerâmica no 

quintal. A cozinha e o banheiro apresentam barras de azulejos brancos ou de cor. As 
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esquadrias são de ferro e as janelas têm venezianas de madeira ou de alumínio. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas e de boa qualidade. 

Valor Unitário: 1,20 a 1,40 x H82QN 

2.1.7. Residências médias comerciais 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, compostas de sala, 2 ou 3 dormitórios 

(eventualmente uma suíte), banheiro, lavabo, cozinha, quarto e WC para empregada e 

abrigo ou garagem para automóvel. Cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre 

estrutura de madeira, forro de laje pré-moldada. Revestimento interno e externo de 

reboco fino (internamente podendo ser acabado em massa corrida), pintura à base látex, 

azulejos brancos, de cor ou decorados até o teto da cozinha e banheiros, pisos de 

ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade na cozinha e banheiro e tacos de 

peroba ou carpete na sala e dormitório. Caixilhos de ferro ou de alumínio e janelas com 

venezianas de madeira ou de alumínio com grades de proteção. Escadas acarpetadas 

ou granilite. 

Valor Unitário:1,45 a 1,65 x H82QN 

2.1.8. Residências médias superiores 

Térreas ou com 2 pavimentos em geral isoladas, comumente composta de: sala 

(podendo ter dois ambientes: jantar e estar), 3 ou mais dormitórios (eventualmente uma 

suíte), dois banheiros, lavabo social, copa e cozinha, quarto WC para empregadas, 

lavanderia e garagem ou abrigo para um ou dois automóveis. Fachadas tratadas com 

aplicação de revestimentos mais sofisticados, que não apenas o reboco fino e com 

pintura à base de látex. Cobertura de telhas de barro sobre estrutura de madeira, forro 

de laje, erigida com estrutura mista (concreto/alvenaria). Revestimento interno acabado 

em massa corrida e pintura látex, azulejos decorados até altura do teto ou revestimento 

de epóxi na cozinha, copa e banheiro. Piso da sala e dos dormitórios de tacos de madeira 

de 1ª qualidade, ou assoalhados, ou carpete acima de 6mm, ou similares, pisos de 

ladrilhos cerâmicos, decorado ou não, ou placas de mármore, ou placas de granito ou 

similar. Caixilhos de ferro ou de alumínio, janelas com venezianas de madeira ou de 

alumínio com grade de proteção. 

Valor Unitário: 1,70 a 2,00 x H82QN 

2.1.8. Residências finas 
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Isoladas de ambos os lados, em terreno de boa proporção, obedecendo a estilo 

arquitetônico definido, compostas geralmente de: hall, 3 salas ou mais (“living, sala de 

jantar, escritório, biblioteca, salão de inverno, estúdio, etc.), lavabo, sala de almoço, copa, 

cozinha com despensa, 4 ou mais dormitório (pelo menos uma suíte), 2 ou mais 

banheiros, apartamento de empregados, garagem ou abrigo para no mínimo 3 

automóveis e, não raras vezes piscina. Erigida com estrutura completa de concreto 

armado, cobertura de telhas de barro ou equivalente sobre tesouras de madeira. Parede 

com revestimento interno na copa cozinha e banheiros em azulejos decorados até o teto, 

epóxi, látex sob massa corrida e/ou tecidos, e/ou papel decorado nos demais. Pisos frios 

de ladrilhos cerâmicos de qualidade, granito, mármore ou epóxi, banheiros com 

banheiras montadas in loco de mármore, epóxi, fibra de vidro ou similares, podendo ainda 

ter sauna. Aquecimento central, caixilhos de ferro, alumínio ou chapa decorada, vidro 

temperados. Áreas livres do terreno (quintal jardim) tratado, com ajardinamento e pisos 

frios de qualidade. Escada de mármore ou carpete, corrimão de ferro fundido ou madeira 

entalhada. 

Valor unitário: 2,20 a 3,50 x H82QN 

2.1.10. Residências de luxo 

Do melhor padrão, em terreno de grandes dimensões (mais de 1000m), obedecendo a 

projeto arquitetônico sofisticado e esmerado e atendendo às necessidades e/ou desejo 

de morador, cercada de jardins e dotada de piscinas, vestiário, quadras de tênis, 

churrasqueira, etc. Dependências de estadia noturno em grande número (acima de 4) 

constituindo apartamento completo (dormitório, sala, banheiro e closet). Cômodos de 

estada social variados (“living”, sala de almoço e jantar, sala de recepções, biblioteca, 

estúdio, escritório, sala de música, lavabos, etc.). Parte de serviço contendo copa, 

cozinha, adega, lavanderia, despensa, diversos cômodos para criadagem, garagens para 

vários automóveis. Acabamentos diversificados com característica requintadas. 

Instalações incluindo equipamentos de ar condicionado, aquecimento central, 

intercomunicadores e sinalizadores, eventualmente elevadores (no caso de mais um 

andar), equipamento para captação de energia solar, equipamento para hidromassagem, 

etc. 

Valor unitário: acima de 4,0 x H82QN 

OBSERVAÇÃO: 
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Nas residências de luxo, a avaliação deve ser feita, preferencialmente, através de 

orçamento específico, descrito, como acréscimo da “vantagem da coisa feita”. O unitário 

apontado serve para aferição. 

2.2. APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS 

2.2.1. Apartamentos e escritórios modestos 

Prédios com até quatro pavimentos, sem elevadores, fachadas com acabamento de 

massa fina, hall e escadaria com pisos de ladrilhos de 2ª, cerâmica de 2ª, cacos de 

cerâmicas ou até cimento liso, paredes revestidas de massa grossa ou com barra 

impermeável até 2,00m. Os apartamentos possuem áreas molhadas com pisos do 

mesmo tipo que “hall” paredes com revestimento de azulejos de 2ª até 2,00m; partes 

secas com pisos em tacos de peroba de 2ª, do tipo mais econômica. Instalação 

hidráulicas/elétricas sumárias com o número mínimo de interruptores, tomadas, 

aparelhos sanitários e pontos de água (somente pia). 

Valor Unitário: 1,00 a 1,30 x H82QN 

Os escritórios em geral, tem instalações sanitárias coletivas em número mínimo, e 

possuem acabamentos equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário: 0,85 a 1,05 x H82QN 

2.2.2. Apartamentos e escritórios médios inferiores 

Prédios com até 4 andares, ou mais, dotados, ou de, elevadores (de marca comum), 

fachada com acabamento com massa fina, o com aplicação de pastilhas, ladrilhos, ou 

equivalente, no andar térreo, hall e escadarias com pisos em cerâmicas comum ou 

vitrificada, ou lajotas de barro, paredes de massa fina com barra impermeável até 2,00m. 

Os apartamentos possuem áreas molhadas com piso de cerâmica vitrificada ou 

equivalente de boa qualidade, barras de azulejos brancos ou de cor; áreas secas com 

piso de tacos comuns ou carpete e paredes com massa fina à base de látex. Caixilharia 

e esquadrias de tipos comuns, instalações elétricas e hidráulicas econômicas, com o 

número mínimo de interruptores e tomadas e instalações, somente, de água fria (com 

válvulas de descarga automáticas embutidas). 

Valor Unitário Com Elevador: 1,35 a 1,55 x H82QN 
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Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios possuem instalações sanitárias em maior número, ainda que coletivas. Os 

acabamentos são equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,10 a 1,30 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.3. Apartamentos e escritórios médios comerciais 

Prédios em geral com mais de 4 andares, dotados de elevadores de marcas médias, 

fachadas principais com aplicação de pastilhas ou equivalente. Hall de entrada, no térreo, 

com piso em ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade, paredes com lambris, 

revestimento de pastilhas ou equivalentes. Hall, escadas e corredores dos andares com 

piso de granilite, paredes com massa fina e pintura à base de látex. Os apartamentos 

possuem áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa 

qualidade ou cacos de mármore, paredes de azulejos lisos ou decorados até o teto e 

áreas secas com pisos de tacos de peroba ou carpete, paredes em massa fina ou corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétricas de boa qualidade e instalações 

sanitárias dotadas de todos os aparelhos, só servidos por água fria. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,75 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios têm as mesmas característica e instalações. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,55 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.4. Apartamentos e escritórios médios superiores 

Fachadas revestidas de massa fina com pintura à base de látex acrílico, entrada social 

não necessariamente ampla, porém com pisos de mármore, granito polido ou equivalente 

e paredes com lambris decorativos de madeira, fórmica, material termo acústico, etc. 

Elevadores de marcas médias ou superiores, com pelo menos um tendo acesso à 

garagem. Entrada de serviço pelas garagens, escadarias em partes comuns dos andares 

de granilite emassa fina com pintura à base de látex. Nos prédios de habitação, dois ou 
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mais apartamentos por andar, áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos, cacos 

de mármore, paredes com azulejos decorados até o teto ou epóxi e áreas secas com 

pisos em tacos de 1ª qualidade ou carpete sobre cimento emparedes de massa corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétrica e hidráulica completas de boa qualidade, 

com água quente e fria. 

Valor unitário com elevador: 2,10 a 2,40 x H82QN 

Os escritórios têm as mesmas características e instalações. 

Valor Unitário sem elevador: 1,90 a 2,20 x H82QN 

2.2.5. Apartamentos e escritórios finos 

Prédios com projetos arquitetônicos esmerados, estrutura totalmente embutida. Áreas 

externas com grandes afastamentos e jardinadas, com playground, ou pátio para 

estacionamento de visitantes, com parte pavimentada de pedras. Saguão social amplo, 

de acabamento esmerado, com pisos de mármore, granito polido, etc., paredes dotadas 

de material nobre e forros decorados. Elevadores de marca reputada, com as paredes 

dos sociais revestidas de material de boa qualidade, com acesso à garagem no subsolo, 

possuindo lugar, no mínimo, para dois automóveis por unidade, entrada de serviço 

independente e salão de festas de acabamento equivalente ao do saguão. Nos 

apartamentos, normalmente uma unidade por andar, com pelo menos quatro dormitórios 

(suítes), banheiro social, dormitórios de empregada, ampla área de serviço. Áreas 

molhadas com piso de mármore, granito polido ou epóxi, paredes com azulejos 

decorados até o teto ou epóxi. Áreas secas com piso de tacos de madeira, tábuas 

corridas ou granito, paredes com pintura acrílica, papel de parede ou equivalente. 

Instalação hidráulica completa, de boa qualidade, com equipamentos de: aquecimento 

central, sauna, hidromassagem, etc. 

Valor Unitário Com Elevador: 2,55 a 3,15 x H82QN 

Os escritórios têm a mesmas características e instalações. 

Valor Unitário Sem Elevador: 2,40 a 2,80 x H82QN 

2.2.6. Apartamentos e escritórios de luxo 

As características gerais são similares, porém em grau superior ao padrão fino, com 
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projetos estruturais feito para permitir passagem de dutos para ar condicionado, de redes 

tronco de hidráulica e eletricidade que permitam maleabilidade nas alterações de plantas 

(nos escritórios). São dotados de instalações de ar condicionado central, sistema de 

vigilância por TV, etc., e acabamentos equivalente às residências de luxo. 

Apartamentos: Valor Unitário: acima de 3,50 x H82QN 

Escritórios: Valor Unitário: acima de 3,00 x H82QN 

2.3. Lojas, Armazéns comuns e Armazéns Industriais 

2.3.1 Lojas: 

Os valores unitários das lojas comuns serão iguais, sem quaisquer outros acréscimos: 

1.º ao das edificações das quais façam parte. 

2.º ao apurado em função do padrão construtivo da edificação respectiva, quando 

isolada. 

Os das lojas situadas em zonas comerciais altamente valorizadas deverão ser obtidos 

ou pelo método de custo (somente quota do terreno, o custo da construção e a “vantagem 

da coisa feita”) ou pelo método comparativo direto ou, ainda pelo método de renda, a 

partir do valor locativo e considerando a taxa de capitalização de 10% aa. É vedado o 

uso dos valores de venda do presente estudo, mesmo que “corrigidos”, através de fatores 

ou “pesos”. 

2.3.2. Armazéns comuns: 

2.3.2.1. Armazéns comuns modestos: 

Com um só pavimento, podendo ou não ser totalmente fechado por alvenaria de 

elevação, com ou sem estrutura metálica ou de concreto (eventualmente cintas), 

cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, 

com vãos de até 6m, sem forro, pisos cimentados ou de concreto simples, com ou sem 

barra impermeável, paredes externas com ou sem revestimento, instalações sanitárias 

incompletas e simples. 

Valor Unitário: 0,55 a 0,75 de H82QN 
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2.3.2.2. Armazéns comuns médios 

Com um só pavimento; dotados de estruturas de concreto mistas ou metálicas; cobertura 

de telhas francesas ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, com ou 

sem lanternim; com ou sem forro (“Eucatex” ou madeira); pé-direito até 5,00m; vãos indo 

de 6,00 até 12,00m; pisos cimentados, cerâmica comum ou caco de cerâmica; barras de 

cimento, azulejos; pintura de cal, portas de ferro de enrolar ou equivalentes, caixilhos de 

ferro fixos e basculante; instalações sanitárias completas e de boa qualidade, podendo 

ter divisões internas para escritórios e outros. 

Valor Unitário: 0,80 a 1,30 de H82QN 

2.3.3.1. Armazéns industriais modestos 

Construídos com estrutura metálica ou de concreto armado, pé-direito de 5,00 metros ou 

mais, cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, metálica, 

sem forros, parede com revestimento externo e interno; sem divisões internas; 

instalações sanitárias simples e incompletas. 

Valor Unitário: 0,70 a 1,00 de H82QN 

2.3.3.2. Armazéns Industriais médios  

Construídos com mais de um pavimentos; com grandes estruturas de concreto armado, 

permitindo a instalação de pontes rolantes ou outros equipamentos correlatos; telhados 

com tesouras ou treliças metálicas ou de concreto armado de grandes vãos; coberturas 

de telhas de fibrocimento; pés-direitos de 5,00 metros ou mais; divisões internas para 

escritórios, laboratórios, etc., com acabamentos equivalentes aos das residências 

médias; instalações elétricas completas incluindo cabines de força; instalações sanitárias 

completas e de boa qualidade, também equivalente às das residências médias. 

Valor Unitários: 1,20 a 1,80 de H82QN 

2.3.3.3. Armazéns industriais finos 

Semelhantes quantos à estrutura, ao tipo anterior. Diferem no acabamento e no cuidado 

arquitetônico, que se assemelham aos das residências finas, e nas instalações 

suplementares para combate a incêndio, renovação de ar, etc. 

Valor Unitário: acima de 2,30 x H82QN 
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4. CONCEITO DOS VALORES APURADOS NESTE LAUDO  
Valor de mercado 
(justo): 

 

  
                                       
 

 É o preço mais alto em termos de dinheiro, que a propriedade 
irá trazer se exposta para venda no mercado, permitindo um 
tempo razoável para achar um comprador que adquira com 
conhecimento de todos os usos para qual está destinada e 
também para usos futuros. 
 

5. TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO DESTE LAUDO 
 

O tratamento dos elementos pesquisados far-se-á   através da aplicação das seguintes 
terminologias e conceitos: 
 

At : Área do Terreno 
   
Vu : Valor Básico Unitário 
   
Vt : Valor Total do Terreno 
   
Cap : Coeficiente de Aproveitamento; 
   
  Visa corrigir o aproveitamento em relação ao zoneamento do local do 

imóvel.  

   
Ce : Coeficiente de Esquina ou Frentes Múltiplas; 

 
  Quando o terreno possui uma ou mais frentes são calculados estes 

fatores para enquadramento do mesmo junto as normas avaliatórias. Não 
são aplicados em terrenos industriais 

   
Fp : Frente Projetada do Terreno; 
   
  Frente do terreno avaliando ou do elemento pesquisado. 

   
Fr : Frente de Referência do Terreno; 
   
  Frente de referência recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 

   
F : Expoente da Fórmula do Coeficiente de Frente; 
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  Representado pelo expoente de 0,25 sobre a expressão do coeficiente 

de frente. 
 

Cf : Coeficiente de Frente; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes testadas dos 

elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, seu resultado é transportado para o terreno avaliando e este 
será valorizante ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões 
da Região. Não são aplicados em terrenos industriais. 

   
Pe : Profundidade Equivalente; 
   
  Obtida da divisão da área do terreno avaliando pela sua testada efetiva 

ou projetada. 

   
Pm : Profundidade Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade recomendada pela zona de norma em que se enquadra o 

imóvel avaliando. 

   
Pma : Profundidade Máxima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade Máxima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 

   
Pmi : Profundidade Mínima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade mínima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
 

P : Expoente da Fórmula de Coeficiente de Profundidade; 
   
  Representado pelo expoente de 0,50 sobre a expressão do coeficiente 

de profundidade. 

   
Cp   : Coeficiente de Profundidade; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes profundidades 

dos elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, transpormos para o terreno avaliando e este será valorizante 
ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões da Região. Não 
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são aplicados em terrenos industriais 
 

Ff : Fator de Oferta; 
   
  Visa corrigir o valor atribuído ao imóvel excluindo-se a elasticidade de 

mercado. 
 

Ft : Fator Topografia; 
   
  Compara as condições topográficas do terreno avaliando com à do 

elemento comparativo, visando obras especiais para seu 
aproveitamento. 

Ftr : Fator Transporte; 
   
  É uma função da localização do elemento comparativo em relação ao 

imóvel avaliando. 

Fa : Fator Atualização; 
   
  Atualiza o valor do elemento pesquisado em data anterior à data base do 

laudo, levando-se em consideração a situação de mercado. 

   
Fs : Fator Superfície; 
   
  Visa corrigir os terrenos úmidos, alagadiços, brejosos ou pantanosos, em 

relação ao terreno avaliando. 

   
Fmp : Fator Melhoramento Público; 
   
  Permite comparar elementos pesquisados e o avaliando, considerando-

se a existência ou inexistência de melhoramentos públicos. 

   
Fga : Fator Grandeza de Área; 

 
  Permite a correção das variações de preços que podem ocorrer em 

função do tamanho da área do imóvel avaliando com à do elemento 
pesquisado. 

   
Fz : Fator Zona; 
   
  Aplicado para ajuste do diferencial de potencial máximo construtivo 

permitido pela no zoneamento dos elementos pesquisados em relação 
ao avaliando. 
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Fin : Fator Incorporação; 
   
  Visa computar o efeito valorizante incorporação possível em terrenos 

com dimensões iguais ou acima de 1.000 m². 
 

Ab : Área das Construções e/ou Benfeitorias 
   
Vub : Valor Unitário das Construções e/ou Benfeitorias. 
   
Vb : Valor Total das Benfeitorias 
   
Fob : Fator de Obsolescência; 
   
  Visa corrigir o valor novo das construções e/ou benfeitorias em função da 

depreciação da idade e estado de conservação.  

   
Fins : Fator Instalações Especiais; 
   
  Visa ajustar os valores dos elementos pesquisados ao avaliando em 

função da existência de instalações especiais que valorizem a construção 
e/ou benfeitoria. 

   
Fp : Fator Padrão; 
   
  Permite uma melhor comparação entre elementos pesquisados e 

avaliando, em função dos acabamentos utilizados nas edificações. 

   
Fg : Fator Garagem; 
   
  Este fator é aplicado visando o comparativo entre apartamentos ou 

escritórios com números diferentes de vagas, obtido através da relação 
do m²/nº de vagas.  

   
VI : Valor Total do Imóvel 

 

 

6. DOCUMENTAÇÃO 
 

A documentação suporte para embasar o trabalho foi fornecido pelo solicitante e 
compreende: 
 
1- IPTU  
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7. VISTORIA  
 

Visa o presente laudo a avaliação de dois terrenos, com as seguintes características: 
 
Localização: 
 
Os imóveis anteriormente citados localizam-se na Avenida Paulo de Frontim e Avenida 
17 de Julho, Aterrado, Município de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. 
 
Características do logradouro de situação: 
 
As Vias acima mencionada, no trecho lindeiro ao imóvel, tem característica de via 
principal, atendendo ao tráfego de âmbito local. 
 
Desenvolve-se em traçado retilíneo sobre perfil plano, é dotada de uma pista   de 
rolamento, pavimentada em asfalto, apresentando cerca de 10,00 e 8,00 m de largura 
entre os alinhamentos confrontantes e bom estado de conservação. 
 
Acessibilidade/transporte: 
Destaca - se como principal via   de acesso a região as própria Avenida Paulo de 
Frontim. 
Com referência a transporte coletivo, constatamos a existência de linhas regulares de 
ônibus municipal e intermunicipal trafegando pela região proporcionando ligação à 
diversas regiões vizinhas e ao centro da cidade. 
 
Tipo de ocupação: 
A região possui ocupação heterogênea caracterizada por comércio de âmbito local, 
comércio varejista, comércio de serviços, residências, etc.  
 
 
Melhoramentos Públicos: 
O local é servido por todos os melhoramentos públicos existentes na cidade: rede de 
água domiciliar, energia elétrica (luz e força), telefone, iluminação pública, captação de 
águas pluviais e esgoto, serviços postais, coleta de lixo, limpeza e conservação viária. 
 

7.1 - DESCRIÇÃO DOS TERRENOS 
 
De acordo com vistoria realizada “in loco”, os terrenos avaliando apresentam as 
seguintes características: 

 
Detalhamento dos Terrenos: 
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Área 1                  :  360,00m² 
Área 2                  :  360,00m² 
 

Configuração     : Regular 
Topografia          :  Plana   
Superfície           :  Seco 

 

7.2- ZONEAMENTO/POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO TERRENO 
 

O terreno enquadra-se na classificação de zona “Urbana de uso misto” de acordo com 
a lei de zoneamento do município de Volta Redonda. 
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8. -  AVALIAÇÃO 
 

8.1 - VALOR DOS TERRENOS  
 
Após análise dos elementos pesquisados na planilha de homogeneização, respeitados 
os intervalos de variação de 30% acima e abaixo da média, o valor unitário básico, 
resultou em: 

 
Área - 1 
 
A expressão que definirá o valor do terreno é: 
 
Vt = At x Vu  
 
Substituindo-se a expressão, teremos: 
 
Vu = R$ 4.534,32 /m². 
 
Vt = 360,00 m² x R$ 4.534,32 /m²  
 
Vt = R$ 1.632.355,00 

 
Área - 2 
 
A expressão que definirá o valor do terreno é: 
 
Vt = At x Vu  
 
Substituindo-se a expressão, teremos: 
 
Vu = R$ 3.174,02 /m². 
 
Vt = 360,00 m² x R$ 3.174,02 /m²  
 
Vt = R$ 1.142.648,00 
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9. - P L A N I L H A  D E  H O M O G E N E I Z A Ç ÃO 
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D A D O S    C O M P A R A T I V O S
PLANILHA DE CÁLCULO DE VALORES

LOCAL: Avenida Paulo de Frontin, 1096 Área-1 360,00 m²  Zona : Urbana LAUDO No. IM-5106

MUNICÍPIO: Volta Redonda Área-2 360,00             m²  

ESTADO: Rio de Janeiro  TIPO Terreno DATA 01/11/2017

D A D O S  D O S  I M Ó V E I S  P E S Q U I S A D O S

No.FONTE LOCALIZAÇÃO CATEGORIA VALOR TOTAL At Frente Top. Vub/Terr Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator V.U.Hom

R$ m² m R$ Top Fonte Grand Melhor M.Test Zona Transp R$

1 Destak imoveis Rua Simao da Cunha Gago Terreno 900.000,00 263 Urbana Plana 3.422,05 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00   1,00 1,10  4.517,11

(024) 97401-1768 Ref TE 00112

2 Destak imoveis Rua Coroados Terreno 800.000,00 360 Urbana Plana 2.222,22 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00   1,00 2,10  5.600,00

(024) 3342-8237 Ref TE 00086

 

3 Destak imoveis Rua general sampaio Terreno 900.000,00 396 Urbana Plana 2.272,73 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 1,40  3.181,82
(024) 3342-8237 Ref TE 00166

 

4 Assim imoveis Av Dezessete de Julho Terreno 875.000,00 360 Urbana Plana 2.430,56 1,00 1,20 1,00 1,20 1,00   1,00 1,20  4.200,00

(024) 4815-6742 Ref T079

 

5 Assim Imoveis Rua Raul Ribeiro 1197 Terreno 6.000.000,00 1197 Urbana Plana 5.012,53 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  5.012,53

(024) 3347-5562 Ref T081

 

6 Viva Real imoveis Av da Integracao Terreno 2.500.000,00 1080 Urbana Plana 2.314,81 1,00 1,20 1,00 1,00 1,30   1,00 1,30  4.694,44

(024) 3347-5562 Ref T011

Cond.Parâmetro: OBS: ELEMENTOS FORA DE LIMITE: Nenhum SOMA 27.205,90

MÉDIA 4.534,32

LIMITE SUPERIOR (+30%) 5.894,61

LIMITE INFERIOR   (-30%) 3.174,02

 VALOR UNIT.HOMOG.FINAL 4.534,32

VALOR TERRENO    

PAULO DE FRONTIN FATOR LOCALIZAÇÃO 1,0 R$ 1.632.355,00

17 DE JULHO FATOR LOCALIZAÇÃO 0,7 R$ 1.142.648,00

Zona

Topografia Plana
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10. - P L A N T A   D E   L O C A L I Z A Ç Ã O 
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11. - D O C U M E N T A Ç Ã O 
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LAUDO DE AVALIAÇÃO 
IM – 5107/17  

 
  

 
SOLICITANTE : Floresta Comércio e Indústria S/A 
   
   
PROPRIETÁRIO : Acácia Empreendimentos S/A 
   
   
TIPO : Loja 12 
   
   
OBJETIVO : Determinação do valor justo e residual 
   
   
DATA BASE : 01/11/2017 
   
   
LOCAL : Rua Domingos Mariano, 149 

  Bairro : Centro 
  Município : Barra Mansa 
  Estado : Rio de Janeiro 
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1. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO 
 
 

De acordo com os dados expostos no presente laudo, apresentamos abaixo o valor 
conclusivo da avaliação dos imóveis de propriedade da Acácia Empreendimentos S/A, 
situado na rua Domingos Mariano, 149, município de Barra Mansa, Estado do Rio de 
Janeiro, com 1.907,50 m² de terreno e 2.190,40m² de construções. 
 
 
 
Valor total para mercado                                 : R$ 11.284.448,00 
 (Onze milhões, duzentos e oitenta quatro mil, quatrocentos e quarenta oito reais) 

 
Valor residual total                                           : R$ 404.676,00 
 (Quatrocentos e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais) 

 
 
 
 
 
São Paulo, 01 de novembro de 2017. 

 
 

 
SBA Serviços de Avaliação Patrimonial 

 
CREA - SP 2037081 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 OBJETIVO 
 

O presente laudo destina-se a descrever os procedimentos que conduziram a avaliação 
para valores de mercado, na data base de 01 de novembro de 2017, do bem solicitado. 
 
A avaliação foi realizada por profissionais devidamente habilitados e segundo as 
diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE, definidas 
na Norma Brasileira Registrada NBR nº 14653-2. 
 
Os valores aqui apresentados referem-se a pagamento à vista. 
 
Considera-se que as informações aqui contidas, fornecida por terceiros, referente as 
pesquisas de mercado, são verdadeiras e foram prestadas de boa fé. 
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GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO 
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3. METODOLOGIA 
 
O imóvel foi avaliado de acordo com as diretrizes da Norma Brasileira Registrada – NBR 
14653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Quando não aplicáveis 
os métodos constantes das normas utilizamos outros métodos consagrados especiais, 
cujo o uso se impõe pelas peculiaridades do imóvel a avaliar. 
 
De acordo com a natureza, avaliamos o bem, supondo-se que continuará a ser utilizado 
para a mesma finalidade em que se encontra na época da avaliação; livre e 
desembaraçado de qualquer ônus ou gravames que possam existir sobre o mesmo. 
 
MÉTODO EVOLUTIVO 
 
A composição total do imóvel avaliando foi obtida através da conjugação de métodos a 
partir do terreno, considerados os custos de reprodução das benfeitorias devidamente 
depreciado e o fator de comercialização, ou seja: VI = (VT +CB) * FC, onde: 
 
VI = valor do imóvel 
VT = valor do terreno 
CB = custo de reedição das benfeitorias 
FC = fator de comercialização 
 
  TERRENO 

 
Utilizamos o método comparativo de dados de mercado, aquele, em que o valor do 
imóvel é obtido através da comparação de dados de mercado, relativos a outros de 
características similares, tendo como procedimento a definição de uma área homogênea 
e mesma região geoeconômica, para pesquisa de valores. 
 
A seguir fizemos o tratamento por fatores dos valores pesquisados visando obter 
equivalência financeira (valor à vista) no tempo (data da avaliação), e correção devido a 
natureza da fonte de informação. 
 
  CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 
 
O custo de reedição (custo de reprodução devidamente depreciado) das construções e 
benfeitorias foi obtido considerando-se, os materiais empregados na edificação, 
estabelecendo-se assim um bem novo e pelo estudo efetuado pela Comissão de Peritos 
Nomeados pelos M.M. Juízes da Vara da Fazenda Municipal da Capital de São Paulo, 
adaptado para a região em questão, pelo Provimento n.º 02/86, com valores unitários 
básicos para a data da avaliação (Valores de edificações e imóveis urbanos IBAPE/SP 
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– Versão 2.002). Este estudo classifica os diversos tipos de construção, segundo as 
finalidades. O estudo estabelece faixa de padrão por tipo de construção cujo valor é 
atualizado por meio de publicação mensal do SINDUSCON – Sindicato das Indústrias 
de Construção Civil do Estado de São Paulo. 

 
Para o cálculo da depreciação utilizamos o método do valor decrescente (Diminisching 
balance method) que considera a idade aparente o estado de conservação, aplicando-
se a fórmula: 

 
Kd = (1-R)n , onde: 

 Kd = coeficiente de depreciação 
 R = razão de depreciação 
 n = idade 

 
 
“PROVIMENTO 02/86” (SIC) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Estudo procedido pela Comissão de Peritos nomeada pelo Provimento nº 02/86 dos 

M.M. Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal da Capital. Representa a 

adequação do procedente, de junho de 1986, às condições atuais do mercado imobiliário. 

1.2. Tendo em vista os dados estatísticos utilizados os resultados recomendados tem 

validade a partir da presente data. Para apuração dos valores unitários de venda foi 

alterada a sistemática de cálculo, do trabalho anterior, estabelecendo-se faixas de 

valores para cada um dos padrões construtivos. O presente estudo introduz descrições 

mais atualizadas e insere novas classificações para residências de padrões inferiores. 

1.3. Como nos precedentes, os unitários obtidos através do presente já englobam todos 

os fatores determinados dos valores finais, não admitindo, por consequência, qualquer 

acréscimo, quer a título de “vantagem da coisa feita”, quer a pretexto de “fator de 

comercialização”, por já estarem estes componentes neles contidos. 

1.4. Os critérios estudados dizem respeito, especificamente, a imóveis do Município de 

São Paulo, devendo ser devidamente aferidos e adaptados para outros mercados, ainda 

que vizinhos e/ou próximo. 

1.5. A Comissão prossegue no seu trabalho com a finalidade de aprimorar os estudos 

classificatórios, na busca permanente de adequação ao mercado imobiliário. 
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2. CLASSIFICAÇÃO DE UNITÁRIOS 

2.1. RESIDÊNCIAS 

2.1.1. Barracos rústicos  

Construídos com paredes e coberturas feitas de sobras dos mais variados tipos de 

materiais de construção, tais como: tábuas, folhas de lata ou de zinco, papelões, 

plásticos, telhas de fibrocimento, etc. Os pisos, embora sejam quase sempre, de terra 

batida, podem esporadicamente, serem cimentados ou atijolados. 

Esse tipo de habitação é comumente encontrado em favelas, constituídos na maior parte 

das vezes de um único cômodo, podendo apresentar WC externo. 

Valor Unitário: 0,07 a 0,09 de H82QN. 

2.1.2. Barracos 

Construídos com paredes de madeira, podem ser: chapas de compensado, “EUCATEX” 

ou similar; tábuas, etc. Cobertura em telhas de fibrocimento ou de barro apoiadas em 

vigas de madeira; pisos cimentados, tábuas corridas ou atijolados. Podem eventualmente 

apresentar instalações elétricas/hidráulicas habitualmente, em favelas compostas de um 

ou mais cômodos e, em geral, com WC externo. 

Valor Unitário: 0,10 a 0,15 de H82QN 

2.1.3. Residências proletárias rústicas 

Construídas em regime de mutirão comumente encontradas em loteamentos pobres ou 

irregulares de periferia, com pouca e nenhuma infraestrutura. Erigidas em alvenaria de 

blocos de concreto ou similar, sem revestimentos interno e externo, pé-direito aquém dos 

legalmente especificados, cobertura em lajes pré-fabricadas, sem impermeabilização ou 

telhas de fibrocimento ou barro; pisos cimentados ou de cacos de cerâmica, instalações 

elétricas / hidráulicas aparentes e incompletas. Constituídas de um ou mais cômodos 

podendo o WC ser interno. 

Valor Unitário: 0,35 a0,50 de H82QN 

2.1.4. Residências proletárias 
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Térreas, erigidas em alvenaria de tijolo de barro ou blocos de concreto, revestimento 

interno em reboco grosso podendo ter pintura de cal ou à base de látex e, eventualmente, 

revestimento externo. Cobertura em telhas de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

sem forro; ocasionalmente podem ter por cobertura, laje pré-moldada ou sem 

revestimento interno. Os pisos são em geral cimentados (com ou sem vermelhão) ou de 

cacos de cerâmica. Compostas normalmente de 2 cômodos e cozinha, podendo ser o 

WC externo. As instalações elétricas e hidráulicas geralmente são aparentes. Esquadrias 

de madeira e/ou ferro simples. 

Valor Unitário: 0,60 a 0,85 de H82QN 

2.1.5. Residências modestas 

Térreas ou assobradadas, erigidas em alvenaria de tijolos de barro ou blocos de 

concreto, revestimento interno e externo de reboco grosso com pintura de cal ou à base 

de látex. Cobertura de telhas de barro ou de fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de madeira, EUCATEX ou equivalente; a cobertura pode também ser constituída 

de laje pré-moldada revestida interna e externamente. Pisos cimentados com pigmento 

de cor, ou cacos de cerâmica na cozinha e WC e tacos de 2ª qualidade, assoalhados 

cacos de cerâmica, ladrilhos cerâmicos de baixa qualidade ou até cimentado com 

pigmento de cor nas demais dependências. Composta geralmente de 2 a 3 cômodos, 

cozinha e WC interno impermeável a óleo ou azulejo de 2ª qualidade até a altura de 

1,60m. Instalações elétricas e hidráulicas embutidas. Esquadrias de madeira e/ou de 

ferro de razoável qualidade. 

Valor Unitário: 0,90 a 1,15 x H82QN 

2.1.6. Residências médias inferiores 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, composta de sala, 2ou 3 dormitórios, 

banheiro, cozinha e WC externo para empregada. Erigidas em alvenaria de tijolos de 

barro ou blocos de concreto, revestidas interna e externamente com reboco fino e pintura 

à base de látex, cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, 

forros de laje pré-moldada revestida, madeira, estuque ou placas de gesso. 

Pisos de tacos comuns de peroba ou carpete na sala e dormitórios, de cacos de cerâmica 

ou cerâmica vitrificada nos banheiros e cozinha e cimentados ou cacos de cerâmica no 

quintal. A cozinha e o banheiro apresentam barras de azulejos brancos ou de cor. As 
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esquadrias são de ferro e as janelas têm venezianas de madeira ou de alumínio. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas e de boa qualidade. 

Valor Unitário: 1,20 a 1,40 x H82QN 

2.1.7. Residências médias comerciais 

Térreas ou assobradas, podendo ser geminadas, compostas de sala, 2 ou 3 dormitórios 

(eventualmente uma suíte), banheiro, lavabo, cozinha, quarto e WC para empregada e 

abrigo ou garagem para automóvel. Cobertura de telhas de barro ou fibrocimento sobre 

estrutura de madeira, forro de laje pré-moldada. Revestimento interno e externo de 

reboco fino (internamente podendo ser acabado em massa corrida), pintura à base látex, 

azulejos brancos, de cor ou decorados até o teto da cozinha e banheiros, pisos de 

ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade na cozinha e banheiro e tacos de 

peroba ou carpete na sala e dormitório. Caixilhos de ferro ou de alumínio e janelas com 

venezianas de madeira ou de alumínio com grades de proteção. Escadas acarpetadas 

ou granilite. 

Valor Unitário:1,45 a 1,65 x H82QN 

2.1.8. Residências médias superiores 

Térreas ou com 2 pavimentos em geral isoladas, comumente composta de: sala 

(podendo ter dois ambientes: jantar e estar), 3 ou mais dormitórios (eventualmente uma 

suíte), dois banheiros, lavabo social, copa e cozinha, quarto WC para empregadas, 

lavanderia e garagem ou abrigo para um ou dois automóveis. Fachadas tratadas com 

aplicação de revestimentos mais sofisticados, que não apenas o reboco fino e com 

pintura à base de látex. Cobertura de telhas de barro sobre estrutura de madeira, forro 

de laje, erigida com estrutura mista (concreto/alvenaria). Revestimento interno acabado 

em massa corrida e pintura látex, azulejos decorados até altura do teto ou revestimento 

de epóxi na cozinha, copa e banheiro. Piso da sala e dos dormitórios de tacos de madeira 

de 1ª qualidade, ou assoalhados, ou carpete acima de 6mm, ou similares, pisos de 

ladrilhos cerâmicos, decorado ou não, ou placas de mármore, ou placas de granito ou 

similar. Caixilhos de ferro ou de alumínio, janelas com venezianas de madeira ou de 

alumínio com grade de proteção. 

Valor Unitário: 1,70 a 2,00 x H82QN 

2.1.8. Residências finas 
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Isoladas de ambos os lados, em terreno de boa proporção, obedecendo a estilo 

arquitetônico definido, compostas geralmente de: hall, 3 salas ou mais (“living, sala de 

jantar, escritório, biblioteca, salão de inverno, estúdio, etc.), lavabo, sala de almoço, copa, 

cozinha com despensa, 4 ou mais dormitório (pelo menos uma suíte), 2 ou mais 

banheiros, apartamento de empregados, garagem ou abrigo para no mínimo 3 

automóveis e, não raras vezes piscina. Erigida com estrutura completa de concreto 

armado, cobertura de telhas de barro ou equivalente sobre tesouras de madeira. Parede 

com revestimento interno na copa cozinha e banheiros em azulejos decorados até o teto, 

epóxi, látex sob massa corrida e/ou tecidos, e/ou papel decorado nos demais. Pisos frios 

de ladrilhos cerâmicos de qualidade, granito, mármore ou epóxi, banheiros com 

banheiras montadas in loco de mármore, epóxi, fibra de vidro ou similares, podendo ainda 

ter sauna. Aquecimento central, caixilhos de ferro, alumínio ou chapa decorada, vidro 

temperados. Áreas livres do terreno (quintal jardim) tratado, com ajardinamento e pisos 

frios de qualidade. Escada de mármore ou carpete, corrimão de ferro fundido ou madeira 

entalhada. 

Valor unitário: 2,20 a 3,50 x H82QN 

2.1.10. Residências de luxo 

Do melhor padrão, em terreno de grandes dimensões (mais de 1000m), obedecendo a 

projeto arquitetônico sofisticado e esmerado e atendendo às necessidades e/ou desejo 

de morador, cercada de jardins e dotada de piscinas, vestiário, quadras de tênis, 

churrasqueira, etc. Dependências de estadia noturno em grande número (acima de 4) 

constituindo apartamento completo (dormitório, sala, banheiro e closet). Cômodos de 

estada social variados (“living”, sala de almoço e jantar, sala de recepções, biblioteca, 

estúdio, escritório, sala de música, lavabos, etc.). Parte de serviço contendo copa, 

cozinha, adega, lavanderia, despensa, diversos cômodos para criadagem, garagens para 

vários automóveis. Acabamentos diversificados com característica requintadas. 

Instalações incluindo equipamentos de ar condicionado, aquecimento central, 

intercomunicadores e sinalizadores, eventualmente elevadores (no caso de mais um 

andar), equipamento para captação de energia solar, equipamento para hidromassagem, 

etc. 

Valor unitário: acima de 4,0 x H82QN 

OBSERVAÇÃO: 
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Nas residências de luxo, a avaliação deve ser feita, preferencialmente, através de 

orçamento específico, descrito, como acréscimo da “vantagem da coisa feita”. O unitário 

apontado serve para aferição. 

2.2. APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS 

2.2.1. Apartamentos e escritórios modestos 

Prédios com até quatro pavimentos, sem elevadores, fachadas com acabamento de 

massa fina, hall e escadaria com pisos de ladrilhos de 2ª, cerâmica de 2ª, cacos de 

cerâmicas ou até cimento liso, paredes revestidas de massa grossa ou com barra 

impermeável até 2,00m. Os apartamentos possuem áreas molhadas com pisos do 

mesmo tipo que “hall” paredes com revestimento de azulejos de 2ª até 2,00m; partes 

secas com pisos em tacos de peroba de 2ª, do tipo mais econômica. Instalação 

hidráulicas/elétricas sumárias com o número mínimo de interruptores, tomadas, 

aparelhos sanitários e pontos de água (somente pia). 

Valor Unitário: 1,00 a 1,30 x H82QN 

Os escritórios em geral, tem instalações sanitárias coletivas em número mínimo, e 

possuem acabamentos equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário: 0,85 a 1,05 x H82QN 

2.2.2. Apartamentos e escritórios médios inferiores 

Prédios com até 4 andares, ou mais, dotados, ou de, elevadores (de marca comum), 

fachada com acabamento com massa fina, o com aplicação de pastilhas, ladrilhos, ou 

equivalente, no andar térreo, hall e escadarias com pisos em cerâmicas comum ou 

vitrificada, ou lajotas de barro, paredes de massa fina com barra impermeável até 2,00m. 

Os apartamentos possuem áreas molhadas com piso de cerâmica vitrificada ou 

equivalente de boa qualidade, barras de azulejos brancos ou de cor; áreas secas com 

piso de tacos comuns ou carpete e paredes com massa fina à base de látex. Caixilharia 

e esquadrias de tipos comuns, instalações elétricas e hidráulicas econômicas, com o 

número mínimo de interruptores e tomadas e instalações, somente, de água fria (com 

válvulas de descarga automáticas embutidas). 

Valor Unitário Com Elevador: 1,35 a 1,55 x H82QN 
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Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios possuem instalações sanitárias em maior número, ainda que coletivas. Os 

acabamentos são equivalentes aos dos apartamentos. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,10 a 1,30 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.3. Apartamentos e escritórios médios comerciais 

Prédios em geral com mais de 4 andares, dotados de elevadores de marcas médias, 

fachadas principais com aplicação de pastilhas ou equivalente. Hall de entrada, no térreo, 

com piso em ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa qualidade, paredes com lambris, 

revestimento de pastilhas ou equivalentes. Hall, escadas e corredores dos andares com 

piso de granilite, paredes com massa fina e pintura à base de látex. Os apartamentos 

possuem áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos ou vitrificados de boa 

qualidade ou cacos de mármore, paredes de azulejos lisos ou decorados até o teto e 

áreas secas com pisos de tacos de peroba ou carpete, paredes em massa fina ou corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétricas de boa qualidade e instalações 

sanitárias dotadas de todos os aparelhos, só servidos por água fria. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,75 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: -10% 

Os escritórios têm as mesmas característica e instalações. 

Valor Unitário Com Elevador: 1,55 a 1,85 x H82QN 

Valor Unitário Sem Elevador: - 10% 

2.2.4. Apartamentos e escritórios médios superiores 

Fachadas revestidas de massa fina com pintura à base de látex acrílico, entrada social 

não necessariamente ampla, porém com pisos de mármore, granito polido ou equivalente 

e paredes com lambris decorativos de madeira, fórmica, material termo acústico, etc. 

Elevadores de marcas médias ou superiores, com pelo menos um tendo acesso à 

garagem. Entrada de serviço pelas garagens, escadarias em partes comuns dos andares 

de granilite emassa fina com pintura à base de látex. Nos prédios de habitação, dois ou 
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mais apartamentos por andar, áreas molhadas com pisos de ladrilhos cerâmicos, cacos 

de mármore, paredes com azulejos decorados até o teto ou epóxi e áreas secas com 

pisos em tacos de 1ª qualidade ou carpete sobre cimento emparedes de massa corrida 

com pintura à base de látex. Instalações elétrica e hidráulica completas de boa qualidade, 

com água quente e fria. 

Valor unitário com elevador: 2,10 a 2,40 x H82QN 

Os escritórios têm as mesmas características e instalações. 

Valor Unitário sem elevador: 1,90 a 2,20 x H82QN 

2.2.5. Apartamentos e escritórios finos 

Prédios com projetos arquitetônicos esmerados, estrutura totalmente embutida. Áreas 

externas com grandes afastamentos e jardinadas, com playground, ou pátio para 

estacionamento de visitantes, com parte pavimentada de pedras. Saguão social amplo, 

de acabamento esmerado, com pisos de mármore, granito polido, etc., paredes dotadas 

de material nobre e forros decorados. Elevadores de marca reputada, com as paredes 

dos sociais revestidas de material de boa qualidade, com acesso à garagem no subsolo, 

possuindo lugar, no mínimo, para dois automóveis por unidade, entrada de serviço 

independente e salão de festas de acabamento equivalente ao do saguão. Nos 

apartamentos, normalmente uma unidade por andar, com pelo menos quatro dormitórios 

(suítes), banheiro social, dormitórios de empregada, ampla área de serviço. Áreas 

molhadas com piso de mármore, granito polido ou epóxi, paredes com azulejos 

decorados até o teto ou epóxi. Áreas secas com piso de tacos de madeira, tábuas 

corridas ou granito, paredes com pintura acrílica, papel de parede ou equivalente. 

Instalação hidráulica completa, de boa qualidade, com equipamentos de: aquecimento 

central, sauna, hidromassagem, etc. 

Valor Unitário Com Elevador: 2,55 a 3,15 x H82QN 

Os escritórios têm a mesmas características e instalações. 

Valor Unitário Sem Elevador: 2,40 a 2,80 x H82QN 

2.2.6. Apartamentos e escritórios de luxo 

As características gerais são similares, porém em grau superior ao padrão fino, com 
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projetos estruturais feito para permitir passagem de dutos para ar condicionado, de redes 

tronco de hidráulica e eletricidade que permitam maleabilidade nas alterações de plantas 

(nos escritórios). São dotados de instalações de ar condicionado central, sistema de 

vigilância por TV, etc., e acabamentos equivalente às residências de luxo. 

Apartamentos: Valor Unitário: acima de 3,50 x H82QN 

Escritórios: Valor Unitário: acima de 3,00 x H82QN 

2.3. Lojas, Armazéns comuns e Armazéns Industriais 

2.3.1 Lojas: 

Os valores unitários das lojas comuns serão iguais, sem quaisquer outros acréscimos: 

1.º ao das edificações das quais façam parte. 

2.º ao apurado em função do padrão construtivo da edificação respectiva, quando 

isolada. 

Os das lojas situadas em zonas comerciais altamente valorizadas deverão ser obtidos 

ou pelo método de custo (somente quota do terreno, o custo da construção e a “vantagem 

da coisa feita”) ou pelo método comparativo direto ou, ainda pelo método de renda, a 

partir do valor locativo e considerando a taxa de capitalização de 10% aa. É vedado o 

uso dos valores de venda do presente estudo, mesmo que “corrigidos”, através de fatores 

ou “pesos”. 

2.3.2. Armazéns comuns: 

2.3.2.1. Armazéns comuns modestos: 

Com um só pavimento, podendo ou não ser totalmente fechado por alvenaria de 

elevação, com ou sem estrutura metálica ou de concreto (eventualmente cintas), 

cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, 

com vãos de até 6m, sem forro, pisos cimentados ou de concreto simples, com ou sem 

barra impermeável, paredes externas com ou sem revestimento, instalações sanitárias 

incompletas e simples. 

Valor Unitário: 0,55 a 0,75 de H82QN 
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2.3.2.2. Armazéns comuns médios 

Com um só pavimento; dotados de estruturas de concreto mistas ou metálicas; cobertura 

de telhas francesas ou de fibrocimento sobre tesouras de madeira ou metálicas, com ou 

sem lanternim; com ou sem forro (“Eucatex” ou madeira); pé-direito até 5,00m; vãos indo 

de 6,00 até 12,00m; pisos cimentados, cerâmica comum ou caco de cerâmica; barras de 

cimento, azulejos; pintura de cal, portas de ferro de enrolar ou equivalentes, caixilhos de 

ferro fixos e basculante; instalações sanitárias completas e de boa qualidade, podendo 

ter divisões internas para escritórios e outros. 

Valor Unitário: 0,80 a 1,30 de H82QN 

2.3.3.1. Armazéns industriais modestos 

Construídos com estrutura metálica ou de concreto armado, pé-direito de 5,00 metros ou 

mais, cobertura de telhas francesas ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, metálica, 

sem forros, parede com revestimento externo e interno; sem divisões internas; 

instalações sanitárias simples e incompletas. 

Valor Unitário: 0,70 a 1,00 de H82QN 

2.3.3.2. Armazéns Industriais médios  

Construídos com mais de um pavimentos; com grandes estruturas de concreto armado, 

permitindo a instalação de pontes rolantes ou outros equipamentos correlatos; telhados 

com tesouras ou treliças metálicas ou de concreto armado de grandes vãos; coberturas 

de telhas de fibrocimento; pés-direitos de 5,00 metros ou mais; divisões internas para 

escritórios, laboratórios, etc., com acabamentos equivalentes aos das residências 

médias; instalações elétricas completas incluindo cabines de força; instalações sanitárias 

completas e de boa qualidade, também equivalente às das residências médias. 

Valor Unitários: 1,20 a 1,80 de H82QN 

2.3.3.3. Armazéns industriais finos 

Semelhantes quantos à estrutura, ao tipo anterior. Diferem no acabamento e no cuidado 

arquitetônico, que se assemelham aos das residências finas, e nas instalações 

suplementares para combate a incêndio, renovação de ar, etc. 

Valor Unitário: acima de 2,30 x H82QN 
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4. CONCEITO DOS VALORES APURADOS NESTE LAUDO  
 

Valor de mercado 
(justo): 

 

  
                                       
 

 É o preço mais alto em termos de dinheiro, que a propriedade 
irá trazer se exposta para venda no mercado, permitindo um 
tempo razoável para achar um comprador que adquira com 
conhecimento de todos os usos para qual está destinada e 
também para usos futuros. 
 

5. TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÃO DESTE LAUDO 
 

O tratamento dos elementos pesquisados far-se-á   através da aplicação das seguintes 
terminologias e conceitos: 
 

At : Área do Terreno 
   
Vu : Valor Básico Unitário 
   
Vt : Valor Total do Terreno 
   
Cap : Coeficiente de Aproveitamento; 
   
  Visa corrigir o aproveitamento em relação ao zoneamento do local do 

imóvel.  

   
Ce : Coeficiente de Esquina ou Frentes Múltiplas; 

 
  Quando o terreno possui uma ou mais frentes são calculados estes 

fatores para enquadramento do mesmo junto as normas de avaliação. 
Não são aplicados em terrenos industriais 

   
Fp : Frente Projetada do Terreno; 
   
  Frente do terreno avaliando ou do elemento pesquisado. 

   
Fr : Frente de Referência do Terreno; 
   
  Frente de referência recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
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F : Expoente da Fórmula do Coeficiente de Frente; 
   
  Representado pelo expoente de 0,25 sobre a expressão do coeficiente 

de frente. 
 

Cf : Coeficiente de Frente; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes testadas dos 

elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, seu resultado é transportado para o terreno avaliando e este 
será valorizante ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões 
da Região. Não são aplicados em terrenos industriais. 

   
Pe : Profundidade Equivalente; 
   
  Obtida da divisão da área do terreno avaliando pela sua testada efetiva 

ou projetada. 

   
Pm : Profundidade Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade recomendada pela zona de norma em que se enquadra o 

imóvel avaliando. 

   
Pma : Profundidade Máxima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade Máxima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 

   
Pmi : Profundidade Mínima Recomendada para a Zona; 
   
  Profundidade mínima recomendada pela zona de norma em que se 

enquadra o imóvel avaliando. 
 

P : Expoente da Fórmula de Coeficiente de Profundidade; 
   
  Representado pelo expoente de 0,50 sobre a expressão do coeficiente 

de profundidade. 

   
Cp   : Coeficiente de Profundidade; 
   
  A finalidade deste coeficiente, é a de corrigir as diferentes profundidades 

dos elementos pesquisados em relação ao padrão da região. Após esta 
correção, transpormos para o terreno avaliando e este será valorizante 
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ou desvalorizante se o mesmo estiver fora dos padrões da Região. Não 
são aplicados em terrenos industriais 
 

Ff : Fator de Oferta; 
   
  Visa corrigir o valor atribuído ao imóvel excluindo-se a elasticidade de 

mercado. 
 

Ft : Fator Topografia; 
   
  Compara as condições topográficas do terreno avaliando com à do 

elemento comparativo, visando obras especiais para seu 
aproveitamento. 

Ftr : Fator Transporte; 
   
  É uma função da localização do elemento comparativo em relação ao 

imóvel avaliando. 

Fa : Fator Atualização; 
   
  Atualiza o valor do elemento pesquisado em data anterior à data base do 

laudo, levando-se em consideração a situação de mercado. 

   
Fs : Fator Superfície; 
   
  Visa corrigir os terrenos úmidos, alagadiços, brejosos ou pantanosos, em 

relação ao terreno avaliando. 

   
Fmp : Fator Melhoramento Público; 
   
  Permite comparar elementos pesquisados e o avaliando, considerando-

se a existência ou inexistência de melhoramentos públicos. 

   
Fga : Fator Grandeza de Área; 

 
  Permite a correção  das variações de preços que podem ocorrer em 

função do tamanho da área do imóvel avaliando com à do elemento 
pesquisado. 

   
Fz : Fator Zona; 
   
  Aplicado para ajuste do diferencial de potencial máximo construtivo 

permitido pela no zoneamento dos elementos pesquisados em relação 
ao avaliando. 
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Fin : Fator Incorporação; 
   
  Visa computar o efeito valorizante incorporação possível em terrenos 

com dimensões iguais ou acima de 1.000 m². 
 

Ab : Área das Construções e/ou Benfeitorias 
   
Vub : Valor Unitário das Construções e/ou Benfeitorias. 
   
Vb : Valor Total das Benfeitorias 
   
Fob : Fator de Obsolescência; 
   
  Visa corrigir o valor novo das construções e/ou benfeitorias em função da 

depreciação da idade e estado de conservação.  

   
Fins : Fator Instalações Especiais; 
   
  Visa ajustar os valores dos elementos pesquisados ao avaliando em 

função da existência de instalações especiais que valorizem a construção 
e/ou benfeitoria. 

   
Fp : Fator Padrão; 
   
  Permite uma melhor comparação entre elementos pesquisados e 

avaliando, em função dos acabamentos utilizados nas edificações. 

   
Fg : Fator Garagem; 
   
  Este fator é aplicado visando o comparativo entre apartamentos ou 

escritórios com números diferentes de vagas, obtido através da relação 
do m²/nº de vagas.  

   
VI : Valor Total do Imóvel 

 

6. DOCUMENTAÇÃO 
 

A documentação suporte para embasar o trabalho foi fornecido pelo solicitante e 
compreende: 
 
1- IPTU  
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7. VISTORIA  
 

Visa o presente laudo a avaliação de um imóvel comercial, com as seguintes 
características: 
 
Localização: 
 
O imóvel anteriormente citado localiza-se na Rua Domingos Mariano e Rua Bernardino 
Inácio Silva, Centro, Município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro. 
 
Características do logradouro de situação: 
 
As Vias acima mencionada, no trecho lindeiro ao imóvel, tem característica de via 
secundária, atendendo ao tráfego de âmbito local. 
 
Desenvolve-se em traçado retilíneo sobre perfil plano, é dotada de uma pista   de 
rolamento, pavimentada em asfalto, apresentando cerca de 8,00 m de largura entre os 
alinhamentos confrontantes e bom estado de conservação. 
 
Acessibilidade/transporte: 
 
Destaca - se como principal via   de acesso a região a própria Rua Domingos Mariano. 
Com referência a transporte coletivo, constatamos a existência de linhas regulares de 
ônibus municipal e intermunicipal trafegando pela região proporcionando ligação à 
diversas regiões vizinhas e ao centro da cidade. 
 
Tipo de ocupação: 
A região possui ocupação heterogênea caracterizada por comércio de âmbito local, 
comércio varejista, comércio de serviços, residências, etc.  
 
Melhoramentos Públicos: 
O local é servido por todos os melhoramentos públicos existentes na cidade: rede de 
água domiciliar, energia elétrica (luz e força), telefone, iluminação pública captação de 
águas pluviais e esgoto, serviços postais, coleta de lixo, limpeza e conservação viária. 
 

7.1 - DESCRIÇÃO DOS TERRENOS 
 
De acordo com vistoria realizada “in loco”, os terrenos avaliando apresentam as 
seguintes características: 
Detalhamento dos Terrenos: 
Área total do terreno    :  1.907,50m² 
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Configuração     : Irregular 
Topografia          :  Plana   
Superfície           :  Seco 

 

7.2- ZONEAMENTO/POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO TERRENO 
 

O terreno enquadra-se na classificação de zona “Urbana de uso misto” de acordo com 
a lei de zoneamento do município de Barra Mansa. 

 
7.3 -  DESCRIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 

 
Sobre o terreno descrito e caracterizado encontra-se edificada uma construção que será 
descrita separadamente de acordo com os padrões construtivos e/ou utilização, bem 
como as benfeitorias existentes. 
 
7.3.1.1-Loja e depósito 

 
Construção com 3 pavimentos, edificada em estrutura de concreto, fechamentos laterais 
em alvenaria, fachada em pastilhas, cobertura em telhas de fibrocimento, sobre estrutura 
metálica, com elevador. 
 

Descrição interna:  
Dependências Forro Parede Piso Caixilhos Porta 

Salão de vendas Laje Massa pintada Granilitte Metálicos Metálica 

Banheiros cliente Madeira Azulejo Cerâmica Sem Madeira 

Refeitório Laje Azulejo Granilite Metálico Sem 

Vestiários Laje Azulejo Granilite Sem Semmito 

Depósito Sem Massa pintada Cimento Metálicos Metálica 

Câmaras frias Laje Massa pintada Cimento Sem Térmica 

Administração Laje Massa pintada Granilite Sem Metálica 

Estacionamento Sem Massa pintada Cimento Sem Metálica 

 

Conservação Idade aparente Pé direito Área construída Vida útil reman. 

Bom 20 3,00 e 4,00m 2.190,40 m² 30 anos 
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8. -  AVALIAÇÃO 
 

8.1 - VALOR DO TERRENO  
 
Após análise dos elementos pesquisados na planilha de homogeneização, respeitados 
os intervalos de variação de 30% acima e abaixo da média, o valor unitário básico, 
resultou em: 

 
A expressão que definirá o valor do terreno é: 
 
Vt = At x Vu  
 
Substituindo-se a expressão, teremos: 
 
Vu = R$ 3.794,33 /m². 
 
Vt = 2.190,40 m² x R$ 3.794,33 /m²  
 
Vt = R$ 7.237.684,00 

 
 
8.2 -  VALOR DAS CONSTRUÇÕES E/OU BENFEITORIAS 
 
O valor das construções e/ou benfeitorias está demonstrado em tabela anexa. 
 

8.3 - VALOR TOTAL DO IMÓVEL PARA MERCADO 
 
Conforme comentado anteriormente, o valor do imóvel foi obtido por meio da somatória 
do valor do terreno e das construções e benfeitorias. 
 
                                                        
     

Valor total do Terreno : R$ 7.237.684,00 
   
Valor total das construções e/ou benfeitorias : R$ 4.046.764,00 
   
Valor residual das benfeitorias : R$   404.676,00 

                                                                                          
Valor total do imóvel : R$11.284.448,00 
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9. - P L A N I L H A  D E  H O M O G E N E I Z A Ç ÃO 
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V. UT IDADE V. UT ÁREA VALOR UNIT COEFIC. VALOR UNIT VALOR VALOR VALOR TAXA

ITEM DESCRIÇÃO TOT APAR. REM (m2) NOVO ( R$) DEPREC. DEPREC.(R$) TOTAL (R$) RESIDUAL (R$) A DEPRECIAR (R$) ANUAL %

1 Construções 50 20 30 2.190,40    2.500,00      0,739      1.847,50                  4.046.764 404.676 3.642.088 3,33

2.190,40    TOTAL GERAL (R$) 4.046.764 404.676 3.642.088

A área utilizada  para cálculo foi fornecida pelo solicitante

Obs. CUB 06/2017

R$ 1.417,39/m²

PLANCON - VALOR DAS CONTRUÇÕES  

Área total coberta

D A D O S    C O M P A R A T I V O S
PLANILHA DE CÁLCULO DE VALORES

LOCAL: Rua Domingos Mariano, 149 Área 1.907,50 m²  Zona : Urbana LAUDO No. IM-5107

MUNICÍPIO: Barra Mansa   

ESTADO: Rio de Janeiro  TIPO Terreno DATA 01/11/2017

D A D O S  D O S  I M Ó V E I S  P E S Q U I S A D O S

No.FONTE LOCALIZAÇÃO CATEGORIA VALOR TOTAL At Frente Top. Vub/Terr Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator V.U.Hom

R$ m² m R$ Top Fonte Grand Melhor M.Test Zona Transp R$

1 Claudio Imóveis Rua Domingos Mariano, 898 Terreno 1.200.000,00 359 Urbana Plana 3.342,62 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00   1,00 1,00  3.676,88

(24) 3323-1818

2 Claudio Imóveis Rua Jansem de Melo V0105 Terreno 1.500.000,00 668 Urbana Plana 2.245,51 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00   1,00 1,50  5.052,40

(24) 3323-1818

3 Claudio Imóveis Rua Jansem de Melo, 115 Terreno 800.000,00 420 Urbana Plana 1.904,76 1,00 1,10 1,00 1,00 1,30   1,00 1,30  3.540,95
(24) 3323-1818

4 Ahchiesse imóveis Ref 102 (Ano Bom) Terreno 690.000,00 360 Urbana Plana 1.916,67 1,00 1,10 1,00 1,00 1,30   1,00 1,30  3.563,08

(24) 3401-0261

5 Ahchiesse imóveis Rua José Maria da Cruz Terreno 2.300.000,00 1310 Urbana Plana 1.755,73 1,00 1,10 1,00 1,00 1,30   1,00 1,25  3.138,36

(24) 3401-0261

 

Cond.Parâmetro: OBS: ELEMENTOS FORA DE LIMITE: Nenhum SOMA 18.971,67

Esquina MÉDIA 3.794,33

LIMITE SUPERIOR (+30%) 4.932,63

Valor do terreno LIMITE INFERIOR   (-30%) 2.656,03

 VALOR UNIT.HOMOG.FINAL 3.794,33

   

R$ 7.237.684,00

Zona

Topografia Plana
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10. - P L A N T A   D E   L O C A L I Z A Ç Ã O 
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11. - D O C U M E N T A Ç Ã O 
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