
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Gerência de Pesquisa e Avaliação

Núcleo de Pesquisa e Avaliação
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1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Assessoria da Diretoria de Comercialização (ADCOM/DICOM/TERRACAP).

 

2. FINALIDADE DO LAUDO

Atender ao Despacho SEI Nº 79788827, inserido nos autos do processo SEI nº 00392-00008582/2018-
99.

 

3. OBJETIVO DE AVALIAÇÃO

O obje vo do presente laudo é o de se avaliar a Gleba localizada em região lindeira ao Riacho Fundo
I/DF (mapa 79807694 e memorial descri vo 79806545), indicando o seu valor de mercado, nos termos
do despacho SEI Nº 79788827.

 

4. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

O presente trabalho fundamenta-se no que estabelece a NBR 14653-1 (Avaliação de Bens – Parte 1:
Procedimentos Gerais), NBR 14653-2 (Avaliação de Bens – Parte 2: Imóveis Urbanos) e baseia-se
ainda:

Leis Federais nº 6766/79 e 9785/99, que dispõem sobre o parcelamento do solo urbano; Decreto
Distrital nº. 30.503/2009; Lei Complementar Distrital nº. 803, de 25 de abril de 2009, que aprova
do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e sua adequação às
diretrizes e aos instrumentos constantes na Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001;
Estatuto da Cidade, incorporando as polí cas e diretrizes ambientais e setoriais implantadas no
DF;

Lei Complementar Distrital nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova o Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do DF (PDOT/DF);

Documento SEI-GDF nº 79807694 - Croqui de localização da área;

Documento SEI-GDF nº 79806545 - Memorial descritivo da área;

Documento SEI-GDF nº 79881154 - DIUR 10/2018 - ARINE Sucupira.

Foram adotadas as seguintes premissas e parâmetros para possibilitar o desenvolvimento da
avaliação em questão:

A avaliação foi feita com base nas informações existentes no croqui de localização e
delimitação da área (79807694), no memorial descri vo 79806545, na DIUR 10/2018
(79881154), que delimita as diretrizes urbanís cas para ocupação da área e levou em
consideração a obje vo de se ocupar a área com habitações, nos termos do o cio 174/2022-
CODHAB/PRESI (79727905), mo vo pelo qual não se levou em consideração o Plano de Uso e
Ocupação proposto pela Terracap para a área em questão (conforme despacho 79861107);
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Ocupação proposto pela Terracap para a área em questão (conforme despacho 79861107);

A presente avaliação não levou em consideração eventuais custos com desapropriações ou
indenizações por ocupações observadas na vistoria realizada pelo NUVIS (79913300),
considerando, portanto, as áreas livres e desembaraçadas para urbanização;

Os custos referentes às obras de infraestrutura foram es mados com base na publicação
da revista Construção Mercado nº 197 de outubro de 2017 e os valores foram atualizados
monetariamente pelo INCC-DI de setembro de 2017 a fevereiro de 2022, visando obter os
valores de custos para as avaliações solicitadas;

A área ú l loteável da gleba foi considerada como sendo de aproximadamente 65% da área
bruta, considerando que as áreas não loteáveis são 15% para áreas públicas (conforme DIUR
10/2018) e 20% para o sistema de circulação (es mado), totalizando 35% de área não
parcelável. Estes percentuais foram adotados como premissas, procedimento amparado no item
6.9 da NBR 14.653-1:2019;

Foram considerados, com base nos usos permi dos e percentuais mínimos de ocupação, que a
gleba será ocupada por 90% de lotes para o uso habitacional unifamiliar, 5% de lotes para o uso
misto (comercial e habitacional cole vo) e 5% por lotes para o uso comercial. Estes percentuais
foram adotados com base nos percentuais de ocupação existentes atualmente para a cidade do
Riacho Fundo I, tendo em vista a proximidade entre as áreas e a inexistência de projeto de
ocupação da gleba. Estes valores foram extraídos do sistema GIU da Terracap e serão aqui
adotados como situação paradigma (procedimento amparado no item 6.9 da NBR 14.653-
1:2019);

Para se determinar os tamanhos médios dos lotes, adotou-se como situação paradigma
(procedimento amparado no item 6.9 da NBR 14.653-1:2019) o tamanho médio por uso dos
imóveis localizados na Região de Administra va do Riacho Fundo I/DF, tendo em vista a
proximidade entre as localidades e o perfil de ocupação da área. Os tamanhos dos lotes nestes
locais foram extraídos do sistema GIU da Terracap e os valores médios ob dos foram os
indicados a seguir:

Habitação unifamiliar: 146,82 m²;

Misto (comercial e habitacional coletivo): 356,49 m²;

Comercial: 515,70 m².

Os coeficientes de aproveitamento máximo permi dos adotados para os usos citados
anteriormente foram aqueles valores máximos observados DIUR 10/2018 e são os abaixo
indicados:

Habitação unifamiliar: 2,00;

Misto (comercial e habitacional coletivo): 4,00;

Comercial: 2,00.

Para se determinar o valor unitário médio para cada uso e, por consequência, o valor unitário
médio total, adotou-se o Método Compara vo Direto de Dados por tratamento cien fico
desenvolvido com o so ware TS-Sisreg, u lizando o seguinte modelo de inferência esta s ca,
desenvolvido com dados de venda de terrenos em licitação coletados no banco de dados da
Terracap, para todos os usos previstos. Neste caso, foi considerado o comportamento
mercadológico do Riacho Fundo I/DF, por se assemelhar mais em termos de acessos com a
região objeto do presente laudo, além da proximidade das áreas com a do avaliando. Os
resultados esta s cos do modelo inferencial estão disponíveis no Anexo 01 do presente laudo
(79864204):

Laudo de Avaliação 136 (79864125)         SEI 00111-00000002/2022-19 / pg. 2



Mod Riacho Fundo VS07 - TS-Sisreg.

No resultado ob do nos cálculos, adotou-se como critério de arredondamento a percentagem de
até 1% sobre o resultado apresentado, em consonância com o item 6.8.1 da NBR 14653-1:2019 -
Norma Brasileira de Avaliação de Bens.

 

5. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL

O imóvel avaliando é uma poligonal inserida na Região do Riacho Fundo I/DF, conforme  documento
79807694. A gleba tem área total de 62.081,60 m², conforme  memorial descri vo 79806545. Com
base nas premissas adotadas do item 4 e nos percentuais de ocupação para a gleba, a área ú l
loteável ficou definida como sendo de 65% da área total da gleba, o que totaliza 40.353,04 m², sendo
o restante referente a áreas não loteáveis (áreas públicas e de circulação), totalizando  21.728,56 m².

Conforme a DIUR 10/2018, segundo o PDOT/1992, a área está situada em uma Zona Urbana de
Expansão e Qualificação (ZUEQ), que é composta por área propensas à ocupação urbana,
predominantemente habitacional.

Conforme os itens 6.1 e 6.2 da norma ABNT NBR 14.653-1:2019, as informações rela vas ao imóvel
objeto do presente laudo se encontram no croqui 79807694, no memorial descri vo 79806545, na
DIUR 10/2018 (79881154) e no Relatório de Vistoria nº 605/2022 - NUVIS (79913300).

A figura a seguir indica a posição da gleba em relação à Região Administrativa do Riacho Fundo I.

Figura 1 - Localização da gleba.
 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Na avaliação da área em questão será adotado o método involu vo está co. Este método iden fica o
valor de mercado da área se baseando em um modelo de viabilidade técnico-econômica. O critério
adotado para obtenção do valor desta avaliação foi o modelo simplificado desenvolvido pelo Eng.º
José Barbagelata (CAIRES & CAIRES, 1984, p. 192), que considera em sua formulação o lucro, as
despesas do empreendedor, a área do empreendimento, o valor unitário médio dos lotes e os custos
para implantação da infraestrutura do empreendimento. Não foi adotado o método compara vo direto,
face a inexistência de dados de mercado passíveis de comparação com o imóvel objeto do presente
laudo.
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O método adotado estabelece a seguinte fórmula para a determinação do valor final de avaliação da
gleba:                                           

X = S • (1 – K) • [(Q / 1,30 – 1,60 P)]

Na qual:

X = valor estimado para a gleba em unidades monetárias;

S = superfície total da gleba;

K = perdas em arruamentos, lazer e áreas verdes, equipamentos públicos (decimal);

Q = valor unitário (R$/m²) médio dos lotes;

P = despesas unitárias de urbanização relativas à área de lotes.

 

Para determinação do valor unitário médio dos lotes (Q), com base nos pressupostos adotados no item
4 e nas considerações do item 5, as unidades foram avaliadas pelas áreas médias de lotes es madas,
u lizando-se o método compara vo direto de dados de mercados. Posteriormente, de posse dos
valores para cada uso considerado, obteve-se a média ponderada dos valores pelas seus percentuais
de ocupação na gleba.

 

7. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

De acordo com as recomendações da NBR 14.653:2-2011 – NORMA BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO DE
BENS – Parte 2:  Imóveis urbanos, esta avaliação possui o grau de fundamentação I.

 

8. CÁLCULO DOS VALORES DOS TERRENOS

8.1. Determinação dos valores unitários dos lotes

Com base no descrito no capítulo 6 do presente laudo e nas premissas do capítulo 4, avaliou-se os
terrenos com base nas dimensões, usos e coeficientes de aproveitamento, nas médias de tamanhos
de terrenos e no comportamento mercadológico do Riacho Fundo I/DF. As avaliações para cada uso
foram realizadas com base na equação de regressão resultante do Sistema de Regressão Linear
Múltipla adotada no modelo Mod Riacho Fundo VS07 - TS-Sisreg e os resultados seguem:

Tabela 1 - Dados do Imóvel Avaliando Considerados no Modelo Inferencial.

VARIÁVEIS DESCRIÇÕES
HAB.

UNIFAMILIAR
MISTO COMERCIAL

Área Área base do terreno em m². 146,82 356,49 515,70

CA Coeficiente de aproveitamento máximo. 2,00 4,00 2,00

Cidade
1 - Riacho Fundo I;
2 - Riacho Fundo II.

1,00 1,00 1,00

Destinação

1 - habitação unifamiliar, institucional,
comercial, industrial;

2 - misto (comércio e hab. multifamiliar) ou
hab. multifamiliar.

1,00 2,00 1,00

ID Índice Data com incremento anual. 8,00 8,00 8,00

Valor_Unitário
Valor Unitário do Terreno (R$/m²)

(Variável Dependente)
- - -
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Resultados obtidos

Tabela 2 - Resultados Obtidos no Modelo Inferencial.

Valores da Moda para 80% de certeza:

Descrições Hab. Unifamiliar Misto Comercial

Valor Unitário Médio (R$ / m²) 1.324,61 1.594,91 1.116,81

Valor Unitário Mínimo (R$ / m²) 1.245,12 1.410,74 1.059,07

Valor Unitário Máximo (R$ / m²) 1.414,94 1.834,40 1.181,21

Valor Unitário Adotado (R$ / m²) (-10%) 1.192,15 1.435,42 1.005,13

Área Base de Cálculo (m²) 146,82 356,49 515,70

Aproveitamento 2,00 4,00 2,00

Valor Final (R$) 175.000,00 512.000,00 518.000,00

Valor Unitário Final / m² base (R$ / m²) 1.191,94 1.436,23 1.004,46

Valor Unitário Final / m² suporte (R$ / m²) 595,97 359,06 502,23

 

A par r dos valores unitários ob dos nos cálculos realizados e considerando ainda os percentuais de
ocupação para cada uso propostos no item 4, foi determinado um valor unitário médio de venda dos
lotes para a gleba, conforme quadro resumo a seguir. 

 

Tabela 3 - Quadros resumo dos unitários médios de venda por ano.

Uso Tamanho padrão (m²)
% de

ocupação
VU calculado (R$/m²)

VU médio
ponderado (R$/m²)

Hab. unifamiliar 146,82 90,00 1.191,94

1.194,78Misto 356,49 5,00 1.436,23

Institucional 515,70 5,00 1.004,46

 
O valor unitário médio a ser aplicado na metodologia será de R$ 1.194,78 / m² (um mil cento e
noventa e quatro reais e setenta e oito centavos por metro quadrado), ob do por meio da média
ponderada do valor unitário de cada uso pelo seu percentual de ocupação na área loteável. Nas
avaliações para a determinação deste valor unitário médio foi u lizado o método compara vo direto
de dados, estando os valores fundamentados com base em dados compara vos de mercado, conforme
já mencionado, observando as recomendações con das na NBR 14.653-2:2011 para um Grau de
Fundamentação I e Grau de Precisão III. Foi adotada a MODA como medida de tendência central. No
valor final de cada terreno foi adotado o critério de arredondamento conforme preconiza o item 6.8.1
da NBR 14.653:1/2019 – Norma Brasileira de Avaliação de Bens.

 

8.2. Determinação dos custos de infraestrutura

Na fixação dos custos de infraestrutura com a urbanização da gleba, utilizou-se o valor apresentado na
revista Construção Mercado nº 197 de outubro de 2017, referente a setembro de 2017, que totaliza R$
65.882,89/1.000,00 m². Este valor foi atualizado pelo INCC-DI até fevereiro de 2022, através do sí o
e l e trôni c o http://drcalc.net/easycalc/index.asp. O resultado da atualização foi de R$
89.493,97/1.000,00 m² e a memória de cálculo está disponível no Anexo 02 do presente laudo
(79864204).
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8.3. Determinação dos valores da gleba

O critério adotado para obtenção do valor da gleba foi o modelo simplificado desenvolvido pelo Eng.º
José Barbagelata (CAIRES & CAIRES, 1984, p. 192), que estabelece a seguinte fórmula para a
determinação do valor final de avaliação da gleba:

X = S • (1 – K) • [(Q / 1,30 – 1,60 P)]

Na qual:

X = valor estimado para a gleba em unidades monetárias;

S = superfície total da gleba;

K = perdas em arruamentos, lazer e áreas verdes, equipamentos públicos (decimal);

Q = valor unitário (R$/m²) médio dos lotes;

P = despesas unitárias de urbanização relativas à área de lotes.

Aplicando a metodologia proposta, os valores obtidos para a gleba são os seguintes.

 
Tabela 4 - Memória de Cálculo

Dados Gleba

Área total da gleba (S) - (m²) 62.081,60

Área útil loteável (S x (1 - K)) - (m²) 40.353,04

Custo Infraestrutura do Empreendimento (R$) 3.611.353,75

Coeficiente relativo às áreas comuns (K): 0,35

Fator de Comercialização 0,90

Despesas unitárias (P) (Custo total/Área loteável): (R$/m²) 89,49

Valor Unitário Médio Adotado (Q) (R$/m²) 1.194,78

Valor estimado da Gleba(R$) 28.200.000,00

 

9. RESULTADOS OBTIDOS

O valor final de mercado ob do para a gleba perfaz a quan a de R $ 28.200.000,00 (vinte e oito
milhões duzentos mil reais).

 

10. OBSERVAÇÕES

A validade desta avaliação é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão deste
laudo;

O presente laudo de avaliação é do po resumido, atendendo aos termos do item 9 da Norma
Brasileira ABNT NBR 14.653-1:2019;

Adotado um decréscimo de 10% nos valores unitários calculados pelo modelo inferencial
utilizado, dentro do campo de arbítrio do avaliador, conforme item 8.2.1.5 da Norma Brasileira
ABNT NBR 14.653-2:2011, para adequação dos valores aos praticados no mercado;

Nos termos do item 9 da Norma Brasileira ABNT NBR 14.653-1:2019, os dados e informações
efe vamente u lizados no modelo inferencial estão disponíveis no relatório REL085-2021-
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NUPEA-Mod Riacho Fundo VS07 (dados).
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Anexo 01 – Resultados estatísticos do modelo inferencial 

Mod Riacho Fundo VS07 - TS-Sisreg 
 

 
Gráfico 1 - Valores observados x Valores estima dos pelo Modelo Inferencial. 

 
Informações complementares: 
 Número de variáveis: 8 
 Número de variáveis consideradas: 6 
 Número de dados: 168 
 Número de dados considerados: 47 
 
Resultados Estatísticos: 
Linear 
 Coeficiente de correlação: 0,921787 
 Coeficiente de determinação: 0,849691 
 Coeficiente de determinação ajustado: 0,831361 
 Fisher-Snedecor: 46,35 
 Significância: 0,01 
Não-Linear 
 Coeficiente de determinação: 0,797127 
 
Normalidade dos resíduos 
 70% dos resíduos situados entre -1 e +1 s 
 93% dos resíduos situados entre -1,64 e +1,64 s 
 100% dos resíduos situados entre -1,96 e +1,96 s 
 
Outliers do Modelo: 0 
 
Equação 
Regressores Equação T-Observado Significância Crescimento Não-Linear 
 Área ln(x) 13,07 0,01 -4,48 % 
 CA x -3,45 0,13 1,71 % 
 Cidade x 5,53 0,01 -21,60 % 
 Dest x -2,38 2,18 5,66 % 
 ID 1/x -1,15 25,53 -0,17 % 
 Valor Unit 1/y    
 
Moda: 
Valor Unit =1 / ( 0,00020714684 +0,00011180831 * ln(Área)+-8,5410724e-05 * CA +0,00022493611 * Cidade+-
5,6310362e-05 * Dest +-6,2772388e-05 * 1/ID ) 
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Anexo 02 – Atualização dos valores de infraestrutura urbana 
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