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AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 
 

 
1. RESUMO 

 

A avaliação de imóveis urbanos é a determinação técnica do valor de um imóvel 
ou de um direito sobre ele, sendo empregada em uma variedade de situações, 
dentro e fora do âmbito judicial. A avaliação consiste em atender a uma 
metodologia adequada e normalizada. Na avaliação, é realizada a coleta de 
dados referente à qualificação e quantificação de características geoeconômicas, 
como localização, topografia, formato, equipamentos urbanos presentes, 
dimensões, referente ao imóvel em análise. No decorrer deste trabalho, 
descrevem-se as definições básicas necessárias para um embasamento teórico. 
A partir daí foi elaborado um estudo de caso com um imóvel residencial, tendo 
como objetivo comparar o valor dado utilizando um programa de cálculo, 
chamado cálculo exato, que é baseado no método comparativo direto, utilizando 
o tratamento por fatores. Os resultados obtidos identificaram que o método 
utilizado retorna valores próximos da realidade do mercado imobiliário de Campo 
Grande/MS, para posteriores usos nas atividades periciais. 
 
Palavras-chave: avaliação de imóvel, perícia, métodos de avaliação. 

 

 
2. INTRODUÇÃO 

 

A Engenharia de avaliações, extremamente útil à solução de diversos 

problemas, atua em vários campos da sociedade atual, como em: transferência de 

propriedade, financiamento e crédito, justa indenização no caso de desapropriação, 

base para taxações (impostos), justo valor locacional, garantia hipotecária, ações 

judiciais em divisões e heranças, privatizações e, em todo tipo de processo em que 

há necessidade de definição técnica de valor e de avaliação, portanto, percebe-se 

que é um mercado amplo e em constante evolução. 

Assim, a Engenharia de avaliações não é uma ciência exata, mas sim uma 

arte de estimar os valores de propriedades específicas em que o conhecimento 

profissional de engenharia e o bom julgamento sejam sine qua non. 

O processo de avaliação é uma técnica metódica com estágios definidos que 

pode, às vezes, ser empregado com algumas variações nas avaliações de quaisquer 

tipos de propriedade. Esse processo começa com a identificação do caso, 
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abrangendo dois aspectos fundamentais: o referente à propriedade a avaliar e o 

referente à finalidade da avaliação.  

Como a determinação do valor de um bem é o objetivo da Engenharia de 
Avaliações, a Norma Técnica NBR 14.653-1 define avaliações de bens como sendo: 

 
Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para 
identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, 
assim como determinar indicadores da viabilidade de sua 
utilização econômica, para uma determinada finalidade, 
situação e data. (ABNT, 2004b, p.4). 

 

Na década de 50 surgiram as primeiras normas de avaliação de imóveis 

organizadas por entidades públicas e institutos voltados para a engenharia de 

avaliações, com o primeiro anteprojeto de normas da ABNT em 1957. Em 1977, é 

publicada a primeira norma brasileira para avaliação de imóveis urbanos. 

Na última década as Normas de avaliação foram revisadas e atualmente 
estão em vigor: 

- NBR 14.653-1- Procedimentos Gerais (ABNT 2004) 

- NBR 14.653-2- Imóveis Urbanos (ABNT 2004a) 

- NBR 14.653-3- Imóveis Rurais (ABNT 2004b) 

- NBR 14.653-4- Empreendimentos (ABNT 2004c) 

- Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral (em fase 
conclusiva); 

- Parte 6: Recursos naturais e ambientais (em fase conclusiva); 

- Parte 7: Patrimônios históricos. 

Segundo Hipólito (2007) para se apurar o valor de mercado deve ser utilizado 

o método mais apropriado, entre os diversos disponíveis, de modo que a abordagem 

avaliatória produza estimativas confiáveis e precisas. Os métodos recomendados se 

baseiam em ferramentas analíticas matemáticas e em pesquisa/escuta/verificação/ 

do mercado. Este trabalho de análise do mercado se dá em geral pela comparação 

de dados obtidos para bens semelhantes e que apresentem as mesmas 

características. A precisão da avaliação é função da qualidade e quantidade dos 

dados amostrais coletados e da metodologia utilizada. 

Existem várias e diferentes formas de se obter o valor de um imóvel. A NBR 
14653-1 divide os métodos avaliatórios em: 
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- Método Comparativo Direto de Dados do Mercado – identifica o valor de mercado 

do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, 

constituintes da amostra. 
- Método Involutivo – identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu 

aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-

econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características 

do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se 

cenários viáveis para execução e comercialização do produto. 

- Método Evolutivo – identifica o valor do bem pelo somatório das parcelas 

componentes do mesmo. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, 

deve ser considerado o Fator de Comercialização, preferencialmente medido por 

comparação no mercado. 

- Método da Capitalização da Renda – identifica o valor do bem, com base na 

capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando-se cenários 
viáveis. 

Segundo Mores (2010), ressalta-se que a avaliação é um instrumento muito 

utilizado no trabalho pericial que é realizado por profissionais legalmente habilitados 

pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREAs), de 

acordo com a Lei nº. 5.194/1996.  

 
A engenharia de avaliações deverá ser praticada por 
profissionais habilitados, de acordo com as leis do Conselho 
Federal de Engenharia e Arquitetura. Contudo, a análise da 
avaliação é imprescindível atuação de um profissional criterioso 
e competente. Além do conhecimento da área de engenharia, o 
avaliador também necessita de conhecimentos das ciências 
sociais. A confiabilidade dos resultados informados pelo 
avaliador depende da qualidade e precisão do trabalho. 
Procura-se chegar o mais próximo do valor de mercado do 
terreno avaliando. (MORES, 2010, p.13). 

 

Com este projeto, embora sem nenhuma pretensão de exaurir a questão, 

busca-se uma avaliação específica para imóveis localizados em Campo Grande/MS 

que possa atender o trabalho pericial da melhor maneira possível, a fim de oferecer 

suporte técnico às áreas jurídicas e consequentemente, a empresários e à 

comunidade, por meio de laudos, pareceres ou relatórios, condições para o 

julgamento e apreciação jurídica do fato estudado. 
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Assim, no campo da perícia judicial o engenheiro avaliador é constantemente 

solicitado a explanar sobre seus conhecimentos em casos de: desapropriações, sub-

rogações, renovações de contratos de locação, revisões de aluguel, ações de 
indenização, dentre outras. 

Portanto, considerando o constante progresso pelo qual a cidade de Campo 

Grande, capital de Mato Grosso do Sul, tem passado, principalmente no que tange à 

área da construção civil, o projeto exposto reforça sua relevância acerca do 

discorrido, haja vista que vem ao encontro das necessidades locais, sendo condição 

necessária o reto desenrolar da perícia, corroborando sua qualidade e precisão. 

 

 
3. OBJETIVOS 

 
a. Objetivo Geral 

 

Analisar, descrever e comparar o método comparativo direto de dados de 

mercado utilizado na avaliação de imóveis para identificar o valor de um bem, de 

seus frutos e direitos em um estudo de caso na cidade de Campo Grande/MS.  

 
b. Objetivo Específico 

 

- Levantar conhecimento das normas que regem a avaliação de bens; 

- Escolher um imóvel para análise; 

- Caracterizar o imóvel; 

- Aplicar o método comparativo direto, para identificar o valor desse imóvel; 

- Comparar o resultado do método estudado de modo a viabilizar se este está 

próximo do valor de mercado, sendo utilizado para subsidiar o trabalho de perícia; 

- Elaborar relatório com os resultados da análise. 

 

 
4. METODOLOGIA 
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A pesquisa foi de caráter qualitativo e quantitativo, utilizando o estudo de caso 

e estudo de pesquisas bibliográficas como instrumentos para diagnosticar e indicar 

se existiam e quais eram as diferenças entre os valores de um imóvel quando 
avaliado através do método comparativo e o valor de mercado do imóvel. 

Para a pesquisa de campo, foi analisado 01 (um) imóvel, de modo a 

caracterizá-lo quanto aos seguintes fatores: zoneamento, acessibilidade, 

melhoramentos públicos, fator desvalorizante, descrição do imóvel com inspeção 

efetuada no local e elementos fornecidos pelo proprietário, benfeitorias descrição de 

acabamento das áreas comuns, dentre outras coisas. É importante ressaltar que o 

imóvel foi analisado de acordo com o método supracitado, obedecendo aos critérios 

da norma NBR 14653 – Parte 1 e 2 referentes à avaliação de bens, no que se refere 

a procedimentos gerais e avaliação, propriamente dita, de bens e imóveis urbanos. 

Para efetuar a comparação utilizou-se o tratamento por fatores, de acordo 

com as normas da NBR 14653 – 2. Com isso os seguintes fatores foram escolhidos: 
- fator oferta: dedução de 10% no preço das ofertas para cobrir risco de eventual 

super estimativa; 

- fator padrão construtivo;  

- fator depreciação; 

- fator altura: de uma maneira geral, os primeiros e últimos andares não são tão 

valorizados como os andares intermediários. 
Segundo Cinelli (2006 apud Fiker, 1997) é recomendado à aplicação dos 

seguintes coeficientes: 

 

        Tabela 1 – Coeficiente relativo ao fator altura. 
Planta Baixa 0,85 
1° e 2° andares 0,90 
3° e 4° andares 0,95 
5° e 6° andares 1,00 
7° e 8° andares 1,10 
9° andar até o último 1,15 

 

A análise dos resultados do modelo gerado foi realizada de modo a comparar 

o método e identificar qual seria o mais viável para posterior utilização na atividade 
pericial na cidade de Campo Grande/MS. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 
Neste estudo de caso, tomou-se um imóvel localizado na Rua Amazonas, 

bairro Monte Castelo, região central da cidade de Campo Grande/MS. 

O imóvel situa-se em região residencial com boa infraestrutura comercial e de 

prestação de serviços, sendo de fácil acesso pela Rua 25 de Dezembro e Rua 

Brasil. A região possui boa oferta de transporte coletivo, sendo a maior oferta de 

ônibus, localizada aproximadamente a 1700 metros do imóvel, denominado Terminal 

General Ozório. 

 

 
Figura 1- Localização física do imóvel avaliado. 

 

O local é servido por todos os serviços de melhoramentos públicos como, por 

exemplo, rede de abastecimento de água, rede de coleta de esgoto, rede de energia 

elétrica, coleta de lixo, rede de telefonia, vias pavimentadas, calçamento, guias e 

sarjetas, canalização de águas pluviais. 

 
a. Descrição de acabamento das áreas comuns 

 

Possui sistema de iluminação de emergência, sistemas de hidrantes, 

sistemas de interfone com chamada direta ao apartamento, alarme de incêndio, 

tubulação para sistema de rede banda larga e televisão por assinatura, porta corta 
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fogo, escada e poço de elevador em concreto, dois elevadores, sendo, um de 

serviço e um social, com piso de granito, cerca elétrica, uma vaga de garagem por 

apartamento, sistema de gás encanado. 
A área comum é composta por:  

 O hall social do andar com piso cerâmico e pintura em látex nas 

paredes e teto. 

 Salão de festas com piso cerâmico esmaltado, pintura látex nas 

paredes e no teto, dois banheiro, um feminino e outro masculino. 

 Churrasqueira externa com piso cerâmico, paredes e tinta grafiato, pia 

em granito e não possui cobertura. 

 
b. Descrição da unidade avaliada 

 

Imóvel localizado em terreno retangular com área total de 1440 m2, meio de 

quadra com topografia plana. 

 

             Tabela 2 – Medidas principais do terreno do imóvel avaliado. 
Frente para rua Amazonas 36 m 
Lateral – largura equivalente 40 m 
Área total 1440 m 

 

Apartamento apresentando divisão de dependências e acabamentos internos 

conforme segue: 02 dormitórios; 01 suíte; 01 banheiro social; sala de estar/jantar; 

copa/cozinha; área de serviço; 01 banheiro para empregada e sacada. Tendo uma 

área construída de 82 m2, aproximadamente. 

 
c. Elementos comparativos 

 

Conforme os fatores elencados na metodologia para elementos comparativos, 

os fatores dos imóveis são elencados na tabela 3, 4, 5 e 6. 
 

Tabela 3 - Dados do elemento comparativo 1. 
Elemento Nº 01 

Local Rua: Amazonas, nº 1228 
Melhoramentos Rede elétrica, Cerca elétrica, interfone, alarme. 
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Andar 10º andar (1001) 
Área Total 120 m2  
Preço R$ 275.000,00 
Fonte Warley de Oliveira Costa  

Corretor de Imóveis – Creci 2534 

Rua: Eduardo Santos Pereira, 85 – sala 03, São Francisco, 
Campo Grande-MS 

Origem Infoimóveis – edição de terça-feira, 18 de junho de 2013 
Data 18/06/2013 

 

Tabela 4 - Dados do elemento comparativo 2. 
Elemento Nº 02 

Local Rua: Amazonas, nº 1228 
Melhoramentos Rede elétrica, Cerca elétrica, interfone, cozinha planejada. 
Andar 4º andar (404) 
Área Área construída 101 m2 

Preço R$ 255.000,00 
Fonte Luiz Carlos Anache 

Corretor de Imóveis – Creci 1574 

Tv. Antônio Lopes Lins, 101 – sala 03, Centro, Campo Grande-
MS 

Origem Infoimóveis – edição de terça-feira, 18 de junho de 2013 

Data 18/06/2013 

 

Tabela 5 - Dados do elemento comparativo 3. 
Elemento Nº 03 

Local Rua: Amazonas, nº 1228 
Melhoramentos Rede elétrica, Cerca elétrica, interfone, guarita. 
Andar 2º andar (203) 
Área Total 115,49 m2  
Preço R$ 250.000,00 
Fonte Albina Rezzieri 

Corretor de Imóveis – Creci 3180 

Rua: Rio Grande do Sul, 1836 – sala 01, Centro, Campo 
Grande-MS 
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Origem Infoimóveis – edição de terça-feira, 18 de junho de 2013 
Data 18/06/2013 

 

Tabela 6 - Dados do elemento comparativo 4. 
Elemento comparativo 04 

Local Rua: Amazonas, nº 1228 
Melhoramentos Rede elétrica, Cerca elétrica, interfone, churrasqueira. 
Andar 6º andar (601) 
Área Total 103 m2  
Preço R$ 260.000,00 
Fonte Camargo e Fontoura Imóveis 

Corretor de Imóveis – Creci 5770 - J 

Rua: Mendel, 356 – sala 08, Carandá Bosque I, Campo 
Grande-MS 

Origem Infoimóveis – edição de terça-feira, 18 de junho de 2013 
Data 18/06/2013 

 

 
6. RESULTADOS 

 

O estudo de caso para avaliação de imóveis urbanos foi efetuado pelo 

método comparativo direto, ou seja, na elaboração da pesquisa tentou-se buscar 

dados de imóveis localizados na mesma região, porém com características 

diferentes, de acabamento, por exemplo, para estabelecer um comparativo. 

Nesta pesquisa não foram identificados os terrenos, topografia e formas, pois, 

todos os imóveis comparados situavam-se no mesmo local. 

Foram utilizadas quatro fontes de referência, onde as vias de acesso são as 
mesmas. Foram aplicados fatores corretivos de modo a buscar um comparativo 

entre as unidades avaliadas. Um exemplo de fator que não foi considerado é o fator 

vaga de garagem, pois as unidades avaliadas possuem somente uma vaga. 

Após aplicação do programa utilizado, chegou-se ao seguinte valor do imóvel 

R$ 256.400,10 reais, onde o valor unitário do metro quadrado corresponde a 

R$2.330,91 reais. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Até o presente momento, podemos observar que é necessário todo o 
levantamento do imóvel a ser analisado. Embora os valores dos imóveis 

comparados sejam bem diferentes, foi levado em conta que o mercado procura estar 

ajustado à realidade de preço, acabamento, estado de conservação, buscando uma 

homogeneização dedutiva. 
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