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INTRODUÇÃO ÀS AVALIAÇÕES

• FINALIDADE: Desapropriação, Servidão, Garantia, Aquisição, 
Arrendamento, Alienação, Dação em pagamento, Permuta, Fins 
contábeis, Seguro, Arrematação, Adjudicação e outros;

• OBJETIVO: Valor de Mercado; em uso; de empresa em marcha; 
para seguro ou em risco; de resgate ou de sucata; de liquidação 
ou de venda forçada; especial; hipotecário ou para garantia real; 
sinergético; p/ Compra; p/ Venda; p/ Locação e Arrendamento; p/ 
Aumento de Capital; p/ Desconstituição de excesso de Penhora; p/ 
Estudo de Viabilidade Imobiliária; p/ Garantias Reais; p/ Dissolu-
ções Societárias; p/ Seguros; p/ Fins Contábeis (atualização de ati-
vo imobiliário); p/ Atualização Patrimonial; p/ Adjudicações; p/ 
Leilões; p/ Indenizações; p/ Demarcatórias; p/ Perdas; p/ Danos; 
p/ Locações; p/ Usucapião; p/ Vistorias; p/ Reintegração e Manu-
tenção de Posse; p/ Interdito Proibitório; p/ DCIR (Declaração de 
Cadastro de Imóvel Rural); p/ Constatação de Perda ou Frustra-
ção de Safra; p/ Contestação de Imposto (ex.: ITR – conforme I.N. 
1.877, de 14/03/2019 da Receita Federal); p/ Contestação de dados 
perante SRF (Secretaria da Receita Federal); p/ Declaração de Da-
nos por Catástrofe; p/ Constatação de Implantação e Renovação 
de cultura; e outras.

• PRAZO LIMITE previsto para apresentação do laudo pelo con-
tratante ou prestador.

• EXPECTATIVA em relação ao grau de fundamentação. *
• FORMA DE APRESENTAÇÃO: Digital, impresso, etc.
• CONDIÇÕES a serem observadas, no caso de laudos de uso res-

trito (recomendado*).

Comentário:  
Não há em toda norma falando de obrigatoriedade sobre atingir 
tais graus, PORÉM, o contratante pode instituir necessidade (bancos 
e empresas), OUTRO, para fins de ITR, grau de fundamentação e 
precisão II no MÍNIMO.
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Uso somente para um fim ou finalidade. Deixe claro que seu laudo 
não pode ser utilizado se não para o fim que lhe foi proposto, e 
somente ele, introduza mesmo tais limitações. 
Tente amarrar o seu laudo a um objetivo somente!

OS TIPOS DE AVALIAÇÕES  
MAIS COMUNS

IMÓVEL RURAL

Prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja sua localização, que 
se destine à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer 
por meio de planos públicos de valorização, quer pela iniciativa privada.

PERÍCIAS DE SEGURO
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ÁREA DE APP PARA FINS BANCÁRIOS OU AMBIENTAIS

ÁREAS BRUTAS PARA GARANTIA
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ÁREA BRUTA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITOS OU PARQUES IN-
DUSTRIAIS

ÁREA BRUTA PARA IRRIGAÇÃO OU PROJETOS DE IRRIGAÇÃO
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ÁREA DE SOJA

ENGENHEIRO DE AVALIAÇÃO DEVE TER 
CONHECIMENTOS

• Economia.
• Psicologia.
• Excel avançado.
• Meio Ambiente.
• Recursos hídricos.
• Fertilidade do solo.
• Matemática financeira.
• Noções de direito – básico.
• Conservação de solo e água.
• Análise de investimentos – B3.
• Mercado de commodities – cotações.
• Sistema de produção agrícolas e pecuários.
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Comentário:  
Economia – influencias, bolsa de Chicago, etc.

Psicologia – para captação de informações 

Excel avançado – para contas

Meio Ambiente – passivos ambientais

Recursos hídricos – sílica em água móveis e não tem em poço

Fertilidade do solo – se compensa ou não investimentos

Matemática financeira – fluxo de caixa, renda

Noções de direito – para atendimento Às demandas e possibilidades 
de execução de projetos, áreas protegidas, etc.

Conservação de solo e água. 

Análise de investimentos – para tomada de decisão e fundos de 
investimento

Mercado de commodities – saco, tonelada, @, pq animal vivo 
exportado?

Sistema de produção agrícolas e pecuários. Plantio direto, outros, etc.,

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

O valor da propriedade está baseado nas suas características intrín-
secas e influenciado por fatores externos.

• INTERNOS: localização, fertilidade do solo, topografia, % de 
áreas abertas, impedimento à mecanização, hidrografia, clima.

• EXTERNOS: preços commodities, transposição, outorgas, energia 
elétrica, licenças.
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MÓDULO 1

Algumas decisões
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PRINCÍPIOS GERAIS DA  
AVALIAÇÃO DE BENS

• A avaliação de bens, de seus frutos e direitos é uma análise técnica 
para identificar valores, custos ou indicadores de viabilidade eco-
nômica, para um determinado objetivo, finalidade e data, consi-
deradas determinadas premissas, ressalvas e condições limitantes 
claramente explicitadas.

• VALOR X PREÇOS [= OU ≠ ?]
• CUSTO?
• BENS => Tangível ou Intangível

VALOR de um bem decorre de várias características, entre as quais 
se destacam sua raridade e sua utilidade para satisfazer necessidades e in-
teresses humanos e sofre influências por suas características singulares e 
condições de oferta e procura. Trata-se de um conceito econômico abstrato 
e não de um fato.

PREÇO é uma expressão monetária que define uma transação de 
um bem, de seu fruto, de um direito, ou da expectativa de sua transação. O 
preço é um fato concreto, relacionado às capacidades financeiras, às moti-
vações ou aos interesses específicos do comprador ou do vendedor.

É a relação com o TOTAL dos gastos Diretos e Indiretos necessários 
à produção ou aquisição de um bem, fruto ou direito. 

Os bens podem ser tangíveis ou intangíveis e os seus frutos e direitos 
abrangem os Aluguéis, Arrendamentos, Comodatos, Parcerias, Servidões, 
Cessões, Royalties, entre outros.

Tem sua variação ao longo do tempo, por influências Econômicas, 
Sociais e Ambientais
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PRINCÍPIOS

• LEI DA OFERTA E DA PROCURA
• SEMELHANÇA
• PROPORCIONALIDADE (“Proportion Principle”)
• SUBSTITUIÇÃO (“Substitution Principle”)
• RENTABILIDADE
• MAIOR E MELHOR USO (“Highest and Best Use”)
• EXEQUIBILIDADE
• FINALIDADE (“Finality Principle”)
• TRANSPARÊNCIA (“Transparency Principle”)
• PERMANÊNCIA

Comentários:

Oferta e da procura: observados isoladamente estes dois aspectos, o 
preço de um bem diminui com o aumento da sua oferta e cresce com 
o aumento da sua procura;

Semelhança: em uma mesma data, dois bens semelhantes, em 
mercados semelhantes, têm valores semelhantes;

Proporcionalidade: as diferenças de valor são proporcionais às 
diferenças das características relevantes dos bens;

Substituição: um bem pode substituir outro considerando-se 
aspectos como utilidade, destinação, funcionalidade, durabilidade, 
características tecnológicas, desempenho técnico e econômico;

Rentabilidade: o valor de um bem, passível de exploração econômica, 
é função da renda que previsivelmente proporciona;

> e melhor uso: o valor de um bem que comporta diferentes usos 
e aproveitamentos é o que resulta economicamente de maneira 
mais eficiente, consideradas as suas possibilidades legais, físicas e 
mercadológicas;

Exequibilidade: quando existirem vários cenários ou possibilidades, 
são adotados os mais viáveis.

Finalidade: a finalidade da avaliação está condicionada aos métodos e 
as técnicas da avaliação a serem empregadas;
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Transparência: o parecer avaliatório de um bem deve conter a 
informação necessária e suficiente para sua fácil compreensão, 
contendo dados como os elementos comparativos, ser conclusivo, 
fundamentado e preciso;

Permanência: embora reconheça a variabilidade dos preços ao longo 
do tempo, admite que, mantidas as condições do bem e do mercado 
vigentes por ocasião da avaliação, existe um lapso de tempo em que 
os preços podem se manter constantes (CONTEMPORANEIDADE). No 
mercado imobiliário, em especial, essa condição depende, e muito, 
das condições econômicas vigentes no país.

MERCADO

Estruturas do merdado
• Concorrência perfeita
• Monopólio
• Monopsônio
• Oligopólio
• Oligopsônio

Comentário:

Normalmente relacionada aos ciclos econômicos de LONGO PRAZO

É o ambiente no qual Bens (IMÓVEIS), Frutos (ARRENDO) e Direitos 
(POSSE) são ofertados e transacionados entre compradores e 
vendedores, mediante um mecanismo de preços.

O mercado se caracteriza por sua ESTRUTURA, CONJUNTURA, 
CONDUTA e DESEMPENHO.

VOCÊS ACHAM QUE O MERCADO ABSORVEU ESSES VALORES POR 
SACA DE SOJA?

CP: situação em que o número de vendedores e de compradores é 
suficientemente elevado para que um agente isolado não seja capaz de in-
fluenciar o comportamento dos preços; [COMO É O MERCADO?]
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Concorrência Imperfeita – com bens NÃO homogêneos, estoque li-
mitado, liquidez diferenciada e grande influência de fatores externos, pois 
existem inúmeros vendedores e compradores, graças a Deus, se não como 
obteríamos os DADOS ???

MAS, detalhe, tem-se acesso, muitas vezes, apenas aos preços dese-
jados pelos vendedores [(as ofertas) às quais por convenção depreciamos 
10%, PODENDO ser +, a depender do seu mercado] ou a preços de tran-
sações sujeitos a deformações decorrentes dos interesses do informante (ou 
seja, valorizar ou desvalorizar região, normalmente valorizar, a não ser que 
seja imposto!!!)].

Monopólio: é constituído por um ÚNICO Vendedor;
Monopsônio: é constituído por um ÚNICO Comprador;
Oligopólio: é constituído por um nº pequeno de Vendedores;
Oligopsônio: é constituído por um nº pequeno de Compradores.
CONJUNTURA: variações de CURTO PRAZO na oferta e deman-

da, e suas consequências sobre os preços, em função de circunstâncias eco-
nômicas, sociais e ambientais.

CONDUTA: padrão de comportamento que os AGENTES adotam 
para se ajustar à CONJUNTURA do mercado. Ex.: Política de preços, For-
mas de pagamento, Estratégias de venda, Oferta de novos produtos, etc.

DESEMPENHO: resultados finais atingidos; é Aferido por meio da 
Análise do seu Comportamento em determinado período de tempo (ES-
TUDO DE MERCADO EM REGIÃO, CONDOMÍNIO, LOTEAMENTO, 
algo ou local mensurável!).

VALOR

Valor de mercado
• Valor econômico
• Valor patrimonial
• Valor em risco

Valores específicos
• Valor especial
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MÓDULO 2

AVALIAÇÃO => Análise técnica, realizada por Engenheiro de Avalia-
ções, para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e di-
reitos, assim como determinar indicadores da viabilidade de sua uti-
lização econômica, para uma determinada finalidade, situação e data.  
(ARANTES)

INTRODUÇÃO AOS TIPOS DE AVALIAÇÃO

Definição de propriedades rurais
• Leis 4.504 de 30/11/64 e 8.629 de 25/02/93:

“Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua qualquer 
que seja a sua localização que se destina (ou possa se destinar) 
à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, 
quer através de planos públicos de valorização, quer através 
de iniciativa privada.

• Valor de mercado => a quantia mais provável pela qual se nego-
ciaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de 
referência, dentro das condições do mercado vigente.

• Aproveitamento eficiente => o recomendável e tecnicamente pos-
sível para o local, numa data de referência, observada a tendência 
mercadológica na circunvizinhança, entre os diversos usos permi-
tidos pela legislação pertinente.

Comentário: 

HIGHEST AND BEST USE => “MAIOR E MELHOR USO”? – TALVEZ

MELHOR DEFINIÇÃO

HIGHEST (fisicamente possível) COM (máximo potencial) AND 
(legalmente permitido) BEST (financeiramente viável) USE
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MCDDM

• Sempre que possível preferi-lo.
• Uso para identificar o valor de um bem, frutos e direitos.
• Tratamento por INFERÊNCIA ESTATÍSTICA (modelos de re-

gressão linear), consultar os requisitos mínimos, Anexo A.
• No caso de utilização de TRATAMENTO POR FATORES, con-

sultar os requisitos, Anexo B.

• É permitido que o avaliador faça ajustes prévios nos atributos dos 
dados, sem prejuízo do grau de fundamentação, devidamente jus-
tificados, semelhantes aos seguintes:

 » Converter valores e prazos em à vista, com taxas de des-
conto praticadas no mercado na data de referência da ava-
liação;

 » Conversão de moeda, para a data da avaliação.
• Em regressão linear, é permitido tratamento prévio dos preços ob-

servados, limitado a um ÚNICO fator de homogeneização¹.
• Convém que não haja extrapolação de atributos que presumivel-

mente explicariam a variação dos preços e que não foram contem-
plados como variáveis no modelo ou como fator². 

Comentário: 

¹Sem prejuízo dos ajustes citados em 8.1.2 (por exemplo, aplicação 
do fator de fonte para a transformação de preços de oferta para as 
condições de transação).
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²Especialmente quando o CAMPO DE ARBÍTRIO não for suficiente 
para as compensações necessárias na estimativa de valor.

• Se os dados não forem de mesma exploração, convém que o mo-
delo adotado inclua variáveis que evidenciem as diferenças dos 
respectivos mercados.

• O campo de arbítrio -> é o intervalo com amplitude de 15%, para 
+ e para -, em torno da estimativa de tendência central – centróide 
amostral.

• Utilizado quando variáveis relevantes para a avaliação do imóvel 
não tiverem sido contempladas no modelo, por escassez de dados, 
por inexistência de fatores de homogeneização aplicáveis ou por-
que essas variáveis não se apresentaram estatisticamente signifi-
cantes em modelos de regressão¹.

Comentário: 

Mesma exploração – Soja, Cana, Silvicultura, Pasto – atente-se a qual a 
escala?

Quem vale mais?

¹Desde que a amplitude de até 15%, para + ou -, seja suficiente para 
absorver as influências não consideradas e que os ajustes sejam 
justificados

• Quando a amplitude do campo de arbítrio NÃO for suficiente 
para absorver as influências não consideradas, o modelo é insufi-
ciente para que a avaliação possa atingir o grau mínimo de funda-
mentação no mcddm, relatar no laudo!

• O campo de arbítrio não se confunde com o intervalo de confian-
ça de 80% calculado para definir o grau de precisão da estimativa.

INVOLUTIVO

• Utilizado apenas em circunstâncias em que não seja possível o 
emprego do método comparativo direto de dados de mercado, de 
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forma a evitar distorções expressivas, resultantes de hipóteses mal 
fundamentadas.

• Quando o projeto hipotético do método involutivo for um lotea-
mento urbano, a ser implantado em área rural, deve ser observada 
a ABNT NBR 14653-2.

Comentário: 

O método involutivo – por ser MUITO SENSÍVEL a pequenas alterações 
de hipóteses (Ex.: prazo de comercialização dos lotes, custos de 
implantação e taxas de desconto dos fluxos de caixa)

(PARCERIA COM ENG.º CIVIS E ARQUITETOS – ESPECIALISTA NA ÁREA 
DE AVALIAÇÕES)

Vistoria
Método comparativo direto de custo
Método da quantificação de custo

Projeto hipotético
Verificar o aproveitamento eficiente para o imóvel avaliando.

Pesquisa de valores
A pesquisa de valores deve ser realizada segundo os preceitos do 
método comparativo direto de dados de mercado, e tem como 
objetivo estimar o valor de mercado do produto imobiliário pro-
jetado para a situação hipotética adotada e sua variação ao longo  
do tempo.

De acordo com ABNT NBR 14.653-1 item 7.3

• Previsão de receitas
As receitas de venda das unidades do projeto hipotético de-
vem ser calculadas a partir dos resultados obtidos na pesquisa 
de valores, considerados a eventual valorização imobiliária, 
preferencialmente inferida, a forma de comercialização e o 
tempo de absorção no mercado.
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FORMAS DE ATUAÇÃO
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LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA 
DESAPROPRIAÇÃO 
014/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE:
XX.

2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO:
O objetivo deste trabalho é estabelecer o valor de mercado do Fazen-

da Terra Ronca, designada pela matrícula: N.º 1.713 na região do Parque 
Estadual de Terra Ronca, com o total de 93,98.60 ha, sendo essa matrícula 
pertencente ao proprietário Sr. XX, localizada em zona rural do Município 
de São Domingos – GO.

3. FINALIDADE DO LAUDO:
Valor de Mercado, para Desapropriação Estadual via SEMAD.

4. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO:
Área rural, no Município de São Domingos – GO, em região com 

infraestrutura urbana incompleta, com edificações e com estrutura de pro-
dução de pasto e deleite; Fator comercial médio à médio baixo. Terreno 
de topografia parte semi plana e amorrada, com grotas ou necessidade de 
aterros para tal fim / parte em aclive sentido montanhas (45º) e formato 
irregular. Ao exame visual superficial, aparenta ser de média a média/baixa 
fertilidade, [sem análise de textura do solo, pois não realizada], não poden-
do afirmar se apresenta restrições do ponto de vista físico e textural, para 
produções de baixa, média a média-alta em sistemas de cria, recria, engor-
da a pasto ou ciclos/cultivos semi-intensivos ou intensivos.

5. DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO:
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoas Jurídi-

cas e Naturais; Comarca de São Domingos, Matrícula N.º 1.713.
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6. NORMAS OBSERVADAS NAS AVALIAÇÕES:
As normas utilizadas na elaboração deste laudo estão abaixo rela-

cionadas. A classificação do laudo quanto à fundamentação e precisão são 
orientadas pelas normas da ABNT:

• ABNT NBR 14.653-1:2019, Avaliação de Bens – Parte 1: Procedi-
mentos Gerais. 

• ABNT NBR 14.653-3:2019, Avaliação de Bens – Parte 3: Imóveis 
rurais e seus componentes – Incorpora a Errata 1 de 20.08.2019. 

• ABNT NBR 12.721:2006 Versão corrigida 2:2007.
• Manual Brasileiro para Levantamento da Capacidade de Uso da 

Terra – III aproximação (Ministério da Agricultura/Sociedade 
Brasileira para Ciência do Solo, ETA – Escritório Técnico de Agri-
cultura Brasil/Estados Unidos). 

• Resolução do CONMETRO nº 12, de 12.10.1988 – Quadro Geral 
de Unidades de Medida, 4º Edição – 2007. 

• IBAPE – Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e  
Perícias.

7. METODOLOGIA:
A metodologia aplicável é função, basicamente, da natureza do bem 

avaliado, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quan-
tidade de informações colhidas no mercado. A sua escolha deve ser justifi-
cada e ater-se ao estabelecido nas partes que compõem a NBR 14653, com 
o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos 
que suportem racionalmente o convencimento do valor.

Conforme estabelecido na NBR-14.653 da ABNT, os métodos para 
identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos, são os seguintes:

MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO:
Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento téc-

nico 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 em-
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preendimento compatível com as características do bem e 
com as condições do mercado no qual está inserido, consi-
derando-se cenários viáveis para execução e comercializa-
ção do produto.

Método da renda:
 » Identifica o valor do bem, com base na capitalização pre-

sente da sua renda líquida prevista, considerando-se, cená-
rios viáveis.

Método Evolutivo:
 » Identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de 

seus componentes. Caso, a finalidade seja a identificação 
do valor de mercado deve ser considerado o fator de co-
mercialização.

Método da Quantificação de Custo:
 » Identifica o custo do bem ou de suas partes por meio de 

orçamentos sintéticos ou analíticos a partir das quantidades 
de serviços e respectivos custos diretos e indiretos.

7.1 METODO UTILIZADO NA AVALIAÇÃO DA ÁREA:
Dentre os métodos de avaliação determinados pela Norma Brasilei-

ra – NBR 14.453 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, adotaremos 
o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. O valor do 
imóvel deverá ser obtido pela comparação de dados de mercado relativos 
a outros de características similares, comparados por Inferência Estatística 
no modelo de Regressão Linear. A utilização dessa metodologia se deve, 
por entendermos ser a que melhor reflita a realidade do mercado imobiliá-
rio para o objeto em questão, e além de ser a metodologia indicada, existia 
dados em abundância.

8. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES:
• A Região de São Domingos já se consolidou como região de pro-

dução de carne bovina, deleite e grandes culturas em determina-
das regiões do município. Essa região se intensifica ainda mais 
nos últimos anos, além da proximidade com o PETER (Parque 
Estadual de Terra Ronca).
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• Trabalho realizado durante a época de pandemia da COVID-19, 
banco de dados de antes da mesma, não foram utilizados, para a 
comprovação de sim/não de sua interferência no mercado de pro-
priedades rurais no Município de São Domingos, em específico 
na região do avaliando.

• Conforme explicitado acima, trata-se de um imóvel com carac-
terísticas específicas e comuns na região, e de área com tama-
nho considerável normal. Por não ser possível a caracterização 
de amostras de dados apenas com as características do avalian-
do, foram feitas uma coleta de pesquisas dentro do Município, 
coletando-se áreas de pecuária, culturas e deleite, com tamanhos 
diversos, inferiores ao avaliando, e também por não ser possível a 
coleta de amostras tão semelhantes ao avaliando (devido ao seu 
extenso tamanho), que pudessem representar o modelo de com-
paração através da Inferência Estatística, conforme mapa abaixo: 

• Foi usada a variável fonte, pois nem todos os dados são ofertas.
• Todos os imóveis estão situados na região geoeconômica de São 

Domingos e seus Municípios limítrofes.
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8.1. PRINCÍPIOS
• Princípio da lei da oferta e da procura: observados isoladamente 

estes dois aspectos, o preço de um bem diminui com o aumento 
da sua oferta e cresce com o aumento da sua procura;

• Princípio da semelhança: em uma mesma data, dois bens seme-
lhantes, em mercados semelhantes, têm valores semelhantes;

• Princípio da proporcionalidade (“Proportion Principle”): as dife-
renças de valor são proporcionais1 às diferenças das característi-
cas relevantes dos bens;

• Princípio da substituição (“Substitution Principle”): um bem pode 
substituir outro considerando-se aspectos como utilidade, desti-
nação, funcionalidade, durabilidade, características tecnológicas, 
desempenho técnico e econômico;

• Princípio da rentabilidade: o valor de um bem, passível de explo-
ração econômica, é função da renda que previsivelmente propor-
ciona;

• Princípio do maior e melhor uso (“Highest and Best Use”): o valor 
de um bem que comporta diferentes usos e aproveitamentos é o 
que resulta economicamente de maneira mais eficiente, conside-
radas as suas possibilidades legais, físicas e mercadológicas;

• Princípio da exequibilidade: quando existirem vários cenários ou 
possibilidades, são adotados os mais viáveis;

• Princípio da finalidade (“Finality Principle”): segundo o qual a fi-
nalidade da avaliação está condicionada aos métodos e as técnicas 
da avaliação a serem empregadas;

• Princípio da transparência (“Transparency Principle”): segundo 
o qual o parecer avaliatório de um bem deve conter a informação 
necessária e suficiente para sua fácil compreensão, contendo da-
dos como os elementos comparativos, ser conclusivo, fundamen-
tado e preciso;

• Princípio da permanência (Permanence): Princípio que, embora 
reconheça a variabilidade dos preços ao longo do tempo, admite 
que, mantidas as condições do bem e do mercado vigentes por 
ocasião da avaliação, existe um lapso de tempo em que os preços 
podem se manter constantes. No mercado imobiliário, em espe-
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cial, essa condição depende, e muito, das condições econômicas 
vigentes no país;

• Princípio da prudência (Prudence Principle): Princípio segundo 
o qual são adotados os valores mais conservadores que permitam 
maior liquidez ao bem. À prudência se junta o bom senso do En-
genheiro de Avaliações;

• Princípio da probabilidade (Probability Principle): Princípio se-
gundo o qual, quando existirem vários cenários ou possibilidades 
de eleição razoáveis, devem ser escolhidos aqueles que possam ser 
considerados os mais prováveis.

8.2. VALOR MÉDIO ENCONTRADO
Sobre o valor Ofertado, NÃO significa que será o valor de Negócio 

Realizado, uma vez que – no mercado imobiliário – a elasticidade de Ofer-
ta está diretamente associada à necessidade do vendedor e oportunidade 
do comprador. Independente da região, as negociações de terras envolvem 
investimentos e os cálculos consideram a “Oportunidade de Retorno” do 
capital investido. Os prazos de pagamento são variáveis para cada caso. De 
toda maneira, os “Imóveis Amostrais” serão convertidos para Valor Presen-
te e na condição de pagamento à vista.

8.3. USO
Este documento fornece informações pré-estabelecidas entre o so-

licitante e o responsável pela elaboração deste documento, portanto NÃO 
tem validade para OUTROS USOS OU TERCEIROS.

8.4. DIMENSÃO TOTAL
1 M.F. = 70 ha
93,98.60 ha / 70 ha = 1,34 M.F.
Pequena propriedade
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8.5. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

8.5.1. ASPECTOS GERAIS: ECONOMIA, POLÍTICA E SOCIAIS
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8.5.2. ASPECTOS FÍSICOS

RELEVO / ALTIMETRIA / DECLIVIDADE

8.5.3. MAPA EXPLORATÓRIO DE SOLOS

Este plano de informação representa a distribuição geográfica dos 
solos do Brasil, de acordo com Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
(SiBCS, 2006) 

CXve – Cambissolos Haplicos Ta Eutroficos
RLe – Neossolos Litolicos Eutroficos
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LAUDO DE AVALIAÇÃO  
DE IMÓVEL RURAL 
1 DE 2/2020

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE:
XX.

2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO:
O objetivo deste trabalho é estabelecer o valor de mercado da Fazen-

da Bela Vista, designada pelas matrículas N.º 13.696, 13.701, 13.705, 13.708, 
na região de São Simão, com o total de 224,07.89 ha, sendo 109,14.02 ha em 
área aberta para cultivo de cana de açúcar (arrendo) e 114,93.87 ha com 
área dividida em: Reserva Legal (20% – 44,81.57 ha), Área de Preservação 
Permanente (9,89.00 ha) e Área passível de abertura de vegetação (60,23.30 
ha), localizada em zona rural do Município de São Simão – SP.

3. FINALIDADE DO LAUDO:
Valor de Mercado, para composição em processo judicial de partilha 

de bens.

3. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO:
Área rural, no Município de São Simão – SP, em região com infraes-

trutura urbana incompleta, sem edificações e estrutura de produção de 
cana consolidada, fator comercial médio. Terreno de topografia ondulado 
a forte ondulado, com partes planas e formato irregular. Ao exame visual 
superficial, aparenta ser de elevada fertilidade, (em anexo análise textural 
dos solos presentes na propriedade) não apresentando restrições do ponto 
de vista físico e textural, para produções de média-alta a alta.

4. DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO:
Certidão do registro de imóveis do Cartório de Registro de Imóveis São 
Simão, Comarca de São Simão, Estado de São Paulo; Matrículas N.º 13.696, 
13.701, 13.705 e 13,708, atualizada em 03 de julho de 2019.
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5. NORMAS OBSERVADAS NAS AVALIAÇÕES:
As normas utilizadas na elaboração deste laudo estão abaixo rela-

cionadas. A classificação do laudo quanto à fundamentação e precisão são 
orientadas pelas normas da ABNT:

• ABNT NBR 14.653-1:2019, Avaliação de Bens – Parte 1: Procedi-
mentos Gerais. 

• ABNT NBR 14.653-3:2019, Avaliação de Bens – Parte 3: Imóveis 
rurais e seus componentes – Incorpora a Errata 1 de 20.08.2019. 

• Manual Brasileiro para Levantamento da Capacidade de Uso da 
Terra – III aproximação (Ministério da Agricultura/Sociedade 
Brasileira para Ciência do Solo, ETA – Escritório Técnico de Agri-
cultura Brasil/Estados Unidos). 

• Resolução do CONMETRO nº 12, de 12.10.1988 – Quadro Geral 
de Unidades de Medida, 4º Edição – 2007. 

• IBAPE – Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perí-
cias.

6. METODOLOGIA:
A metodologia aplicável é função, basicamente, da natureza do bem 

avaliado, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quan-
tidade de informações colhidas no mercado. A sua escolha deve ser justifi-
cada e ater-se ao estabelecido nas partes que compõem a NBR 14653, com 
o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos 
que suportem racionalmente o convencimento do valor.

Conforme estabelecido na NBR-14.653 da ABNT, os métodos para 
identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos, são os seguintes:

Método Comparativo Direto de Dados de Mercado:
• Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento 

técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da 
amostra.

Método Involutivo:
• Identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aprovei-

tamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade 
técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento com-
patível com as características do bem e com as condições do mer-
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cado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para 
execução e comercialização do produto.

Método da renda:
• Identifica o valor do bem, com base na capitalização presente da 

sua renda líquida prevista, considerando-se, cenários viáveis.
Método Evolutivo:
• Identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus com-

ponentes. Caso, a finalidade seja a identificação do valor de mer-
cado deve ser considerado o fator de comercialização.

Método da Quantificação de Custo:
• Identifica o custo do bem ou de suas partes por meio de orçamen-

tos sintéticos ou analíticos a partir das quantidades de serviços e 
respectivos custos diretos e indiretos.

7.1. METODO UTILIZADO NA AVALIAÇÃO DA ÁREA:
Dentre os métodos de avaliação determinados pela Norma Brasilei-

ra – NBR 14.453 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, adotaremos 
o MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. O valor do 
imóvel deverá ser obtido pela comparação de dados de mercado relativos 
a outros de características similares, comparados por Inferência Estatística 
no modelo de Regressão Linear. A utilização dessa metodologia se deve, 
por entendermos ser a que melhor reflita a realidade do mercado imobiliá-
rio para o objeto em questão, e além de ser a metodologia indicada, existia 
dados em abundância.

8. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES:
• A Região de São Simão, já se consolidou como região produtora 

de cana de açúcar. Essa região, se intensifica ainda mais nos últi-
mos anos, com a expansão de áreas produtivas.

• Trabalho realizado durante a época de pandemia da COVID-19, 
banco de dados de antes da mesma, não foram utilizados, para a 
comprovação de sim/não de sua interferência no mercado de pro-
priedades rurais no Estado de São Paulo, em específico na região 
de São Simão-SP.
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• Conforme explicitado acima, trata-se de um imóvel com carac-
terísticas específicas e comuns na região, e de área com tama-
nho considerável apropriada para arrendo. Por não ser possível 
a caracterização de amostras de dados apenas dentro da região 
do avaliando, foi feito uma coleta de pesquisas dentro de um raio 
de 50 KM, coletando-se áreas com tamanhos diversos, inferiores 
e superiores ao avaliando, que pudessem representar o modelo 
de comparação através da Inferência Estatística, conforme mapa 
abaixo: 

• Não será necessário o uso da variável fonte, pois todos os dados 
são ofertas.

• Todos os imóveis estão situados na região geoeconômica produ-
tiva (arrendo para cana de açúcar), mesmo nos Municípios ca-
racterísticos de produções diferentes ou competitivos com outras 
culturas.

8.1. PRINCÍPIOS
• Princípio da lei da oferta e da procura: observados isoladamente 

estes dois aspectos, o preço de um bem diminui com o aumento 
da sua oferta e cresce com o aumento da sua procura;
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• Princípio da semelhança: em uma mesma data, dois bens seme-
lhantes, em mercados semelhantes, têm valores semelhantes;

• Princípio da proporcionalidade (“Proportion Principle”): as dife-
renças de valor são proporcionais1 às diferenças das característi-
cas relevantes dos bens;

• Princípio da substituição (“Substitution Principle”): um bem pode 
substituir outro considerando-se aspectos como utilidade, desti-
nação, funcionalidade, durabilidade, características tecnológicas, 
desempenho técnico e econômico;

• Princípio da rentabilidade: o valor de um bem, passível de explo-
ração econômica, é função da renda que previsivelmente propor-
ciona;

• Princípio do maior e melhor uso (“Highest and Best Use”): o valor 
de um bem que comporta diferentes usos e aproveitamentos é o 
que resulta economicamente de maneira mais eficiente, conside-
radas as suas possibilidades legais, físicas e mercadológicas;

• Princípio da exequibilidade: quando existirem vários cenários ou 
possibilidades, são adotados os mais viáveis;

• Princípio da finalidade (“Finality Principle”): segundo o qual a fi-
nalidade da avaliação está condicionada aos métodos e as técnicas 
da avaliação a serem empregadas;

• Princípio da transparência (“Transparency Principle”): segundo o 
qual o parecer avaliatório de um bem deve conter a informação 
necessária e suficiente para sua fácil compreensão, contendo da-
dos como os elementos comparativos, ser conclusivo, fundamen-
tado e preciso;

• Princípio da permanência (Permanence): Princípio que, embora 
reconheça a variabilidade dos preços ao longo do tempo, admite 
que, mantidas as condições do bem e do mercado vigentes por 
ocasião da avaliação, existe um lapso de tempo em que os preços 
podem se manter constantes. No mercado imobiliário, em espe-
cial, essa condição depende, e muito, das condições econômicas 
vigentes no país;

• Princípio da prudência (Prudence Principle): Princípio segundo 
o qual são adotados os valores mais conservadores que permitam 
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maior liquidez ao bem. À prudência se junta o bom senso do En-
genheiro de Avaliações;

• Princípio da probabilidade (Probability Principle): Princípio se-
gundo o qual, quando existirem vários cenários ou possibilidades 
de eleição razoáveis, devem ser escolhidos aqueles que possam ser 
considerados os mais prováveis.

8.2. VALOR MÉDIO ENCONTRADO
Sobre o valor Ofertado, não significa que será o valor de Negócio 

Realizado, uma vez que – no mercado imobiliário – a elasticidade de Ofer-
ta está diretamente associada à necessidade do vendedor e oportunidade 
do comprador. Independente da região, as negociações de terras envolvem 
investimentos e os cálculos consideram a “Oportunidade de Retorno” do 
capital investido. Os prazos de pagamento são variáveis para cada caso. De 
toda maneira, os “Imóveis Amostrais” serão convertidos para Valor Presen-
te e na condição de pagamento à vista.

8.3. USO
Este documento fornece informações pré-estabelecidas entre o soli-

citante e o responsável pela elaboração deste documento, portanto não tem 
validade para OUTROS USOS OU TERCEIROS.

8.4. DIMENSÃO
1 M.F. = 16 ha
244,07.89 ha / 16 ha = 15,25 M.F.
Grande propriedade
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8.5. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

8.5.1. ASPECTOS GERAIS: ECONOMIA, POLÍTICA E SOCIAIS
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8.5.2. ASPECTOS FÍSICOS

RELEVO / ALTIMETRIA / DECLIVIDADE

8.5.3. MAPA EXPLORATÓRIO DE SOLOS

Conforme tabela de convenção de cores para mapas/cartas de solos 
(sistema PANTONE, CMYK e RGB)

LV18 – LV Distrófico


