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RESUMO 

O Presente artigo visa elaborar uma planta genérica de valores da Zona 05 de Maringá/PR, utilizando a 
engenharia de avaliações, para ser comparada com a atual planta genérica de valores da cidade. Para tanto, 
a metodologia proposta para desenvolver modelos de avaliação em massa, que identifiquem o valor justo e 
real dos imóveis localizados na área em estudo é o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, 
previsto na NBR 14653-2, a qual fornece os procedimentos para a avaliação de imóveis urbanos e de glebas 
urbanizáveis. Com isso utilizou-se para gerar os resultados estatístico, o software TS-SISREG, que há o 
sistema de regressão linear, permitindo a análise estatística do mercado, fornecendo gráficos, tabelas e 
navegação entre os resultados obtidos, tornando, assim, a estimativa de valor mais simplificada e permitindo 
que ela seja analisada por forma gráfica. Com isso, conclui-se que a aplicação desta metodologia para a 
confecção da planta genérica de valores é viável por já ser utilizada em outros setores da prefeitura da cidade 
e também por ter se adequado melhor com a realidade do mercado imobiliário atual, podendo, assim, 
beneficiar a municipalidade em várias áreas, como aumento a receita advinda do IPTU e ITBI. 
 
Palavras-chave: Avaliação em Massa; Método Comparativo Direto de Dados de Mercado; Regressão linear. 

 
1  INTRODUÇÃO  

 
Nos anos 60, começaram a surgir alguns profissionais da Engenharia de Avaliações 

que se dedicaram exclusivamente ao exercício desta função e a partir dos anos 70 houve 
a ascensão de empresas formadas nesta área. Porém, até hoje apenas algumas 
universidades e faculdades possuem alguma matéria relacionada a metodologia de 
avaliação, o que faz reduzir o número de profissionais com formação técnica sobre a 
avaliação, de acordo com MACIEL (2017). 

Segundo PELLI (2003), o valor de um imóvel é um fenômeno social, e pode ser 
associado a um conjunto de variáveis que visa abranger todas as características físicas ao 
entorno de uma área, a sua utilidade e os fatores subjetivos. A introdução da inferência 
estatística na engenharia de avaliações corresponde à tentativa de diminuir a subjetividade 
envolvida nas homogeneizações. 

Segundo IBAPE/SP (Instituto Brasileiro de Avalições e Perícias de Engenharia), a 
Planta de Valores representa o: 

Conjunto de valores básicos unitários de imóveis urbanos, 
compreendendo terrenos, edificações e glebas, devidamente 
homogeneizados segundo critérios técnicos e uniformes quanto à 
contemporaneidade, aos atributos físicos dos imóveis, às características das 
respectivas zonas no tocante à natureza do desenvolvimento e às posturas 
legais para o uso e ocupação do solo. 

 

Com isso, pode-se elaborar uma Planta de Valores ou Planta de Valores Genéricos 
(PVG) as quais são representações gráficas, ou listagem, das zonas urbanas, 
representando em cada face de quadra os valores de mercado atuais dos imóveis por metro 
quadrado, com seu devido tratamento e homogeneização em relação as suas 
características. 
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Contudo, a elaboração da PVG de Maringá atualmente é feita a partir de uma 
comissão composta de profissionais atuantes no mercado imobiliário, como corretores 
imobiliários. Nessa comissão, os integrantes dão opiniões de mercado sobre cada região 
em estudo de acordo com sua experiência de venda. 

Segundo THOFEHRN (2008, p. 22), quando elaboradas de modo transparente 
seguindo as devidas normas, as Plantas de Valores podem beneficiar a municipalidade em 
várias áreas, como aumentar a receita advinda do IPTU e ITBI, aprimorar e otimizar a justiça 
tributária e os processos de desapropriações e normalizar o mercado imobiliário. 

Portanto, o presente artigo busca elaborar a PVG da Zona 05 de Maringá/PR 
utilizando a engenharia de avaliações por meio da inferência estatística, apresentando 
resultados obtidos por meio do software TS-SISREG, todos embasados com a ABNT NBR 
14653, com uma forma de diminuir a subjetividade apresentada na atual PVG da cidade. 
 

 
OBJETIVO 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Elaborar uma planta genérica de valores da Zona 05, em Maringá – Paraná, 
utilizando a engenharia de avaliações para, assim, comparar com a planta genérica de 
valores de Maringá exercida no ano de 2019 de acordo com o Decreto n. 1.140/2018. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 A atual Planta Genérica de Valores de Maringá apresenta-se muito defasada, sendo 
feita através de opinião de mercado, sendo muito subjetiva e precisando ser reanalisada ao 
decorrer do ano quando o proprietário do imóvel não concorda com a avaliação. Com isso, 
necessita-se de uma metodologia mais eficiente para avaliá-la, como o uso de inferência 
estatística aplicando o devido tratamento e homogeneização, com base na ABNT NBR 
14653. 

 

2  DESENVOLVIMENTO  
 

2.1 MÉTODO DE AVALIAÇÃO POR INFERÊNCIA ESTATÍSTICA  
 
Segundo THOFEHRN (2008, p. 22), existem quatro métodos de avaliação, para 

chegar ao valor de mercado de um bem imóvel. São eles, o método comparativo direto, 
método involutivo, método evolutivo e, por fim, método da capitalização da renda, sendo o 
método comparativo direto e método involutivo os mais usuais em relação a avaliação de 
terrenos urbanos. 

A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliado, a 
finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. A ABNT NBR 14653-2/11, 
recomenda a utilização do Método Comparativo Direto de Mercado, o qual consiste em 
identificar o valor do terreno a ser avaliado, comparando com outros terrenos ao seu redor, 
contendo a devida homogeneização. Para isso, é necessário que a pesquisa de dados 
tenha consistência nas variáveis aplicadas, que serão tratadas, posteriormente, por meio 
de fatores ou por inferência estatística.  
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2.2 METODOLOGIA 
 
A metodologia proposta para desenvolver modelos de avaliação em massa, que 

identifiquem o valor justo e real dos imóveis localizados na área em estudo é o Método 
Comparativo Direto de Dados de Mercado, previsto na NBR 14653-2. Na ABNT NBR 14653, 
o qual fornece todas as metodologias e parametrizações utilizadas em pareceres e laudos 
de avaliação mercadológica de imóveis, mais especificamente, na parte 2 (dois), fornece 
os procedimentos para a avaliação de imóveis urbanos e de glebas urbanizáveis.  

Delimitada a área de estudo, buscou-se, ao redor, a maior quantidade de dados 
possíveis de ofertas de imóveis encontrados em pesquisas às imobiliárias e particulares. A 
partir da inferência estatística através de regressão linear múltipla, são tratadas as 
características e atributos influenciadores na formação do valor ofertado para promover a 
adequada homogeneização dos dados coletados. 

Contudo, algumas ofertas de imóveis à venda apresentam construções, sendo 
necessário subtrair o valor agregado nelas ao valor total ofertado. Com isso, utilizou-se o 
Método da Quantificação do Custo seguindo as diretrizes do item 8.3.1 da ABNT NBR 
14653-2/11 – Avaliação de Bens – Parte 2: Imóveis Urbanos, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT.  

O Método da Quantificação do Custo é utilizado para identificar o custo de reedição 
de benfeitorias, podendo ser apropriado pelo custo unitário básico de construção (CUB) ou 
por orçamento. O CUB refere-se ao custo direto por metro quadrado da construção do 
projeto-padrão considerado, calculado pelo Sinduscon, de acordo com ABNT NBR 
12721:2006, sendo divulgado mensalmente na internet ou na imprensa de circulação 
regular. 

Quando empregado o CUB, pode-se então determinar o custo direto como sendo o 
produto do CUB pela área da edificação. Ao custo direto devem ser acrescidos elementos 
não contemplados no mesmo, como, por exemplo, fundações especiais, elevador e 
instalações especiais, quando existirem. Contudo, neste caso, tratando-se de uma breve 
estimativa e, ainda, sendo edificações residenciais em alvenaria, não foram considerados 
custos adicionais ao CUB.  

Por fim, para determinar o valor de mercado dos imóveis, correspondente ao custo 
reprodução da construção, deve-se aplicar sobre o CUB o BDI (Benefícios e Despesas 
Indiretas), correspondente à taxa de administração da obra, aos custos financeiros durante 
o período da construção, às taxas de impostos incidentes sobre a atividade e à 
remuneração do construtor e do incorporador, sendo neste caso arbitrado em 25%. 

É importante ressaltar o fato de que o produto do CUB com o BDI aplicados sobre a 
área remete-se ao valor do imóvel na condição nova, tornando-se necessário aplicar um 
fator de depreciação que reflita a perda de valor sofrida pelo bem ao longo dos anos, para 
obter-se o valor depreciado. Desse modo, por meio da aplicação do coeficiente de 
depreciação pelo Método de Ross-Heidecke, levando-se em consideração a idade e o 
estado de conservação da construção, pode-se determinar o valor da construção 
depreciada, em vista das condições atuais. 

Pelo Método de Ross-Heidecke, o valor da construção depreciada pode ser obtido 
por meio da equação:  

 

“Valor da construção depreciada” = D * “Valor da construção nova”  ....................................... (1) 

D = (100-k)/100 ...................................................................................................................................................................(2) 

 

Sendo “D” o coeficiente de depreciação e “k” o fator de Ross-Heidecke, valor 
tabelado, que depende do estado de conservação da construção e do percentual de vida 
útil.  
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Para a determinação do fator k, foi considerada a tabela apresentada por NETO 
(2000) em “Roteiro Prático de Avaliações e Perícias Judiciais” (p.130). A vida útil para casa, 
igual a 60 anos, foi definida de acordo com recomendações de MAIA NETO (2000, p. 129) 
em “Roteiro Prático de Avaliações e Perícias Judiciais”. 

Com isso, através da comparação dos lotes ofertados, é definido o valor de mercado, 
que será decorrente de um intervalo de valores prováveis resultantes da dispersão dos 
dados amostrais e probabilidade estatística, representando a confiança de que o valor 
esteja dentro do intervalo estipulado. 

Assim, desenvolveu-se um modelo estatístico para avaliação em massa que melhor 
se ajusta aos dados de mercado, comparando-se os elementos pesquisados e levando-se 
em conta as variáveis influenciadoras, e que estabelecem uma relação de valores com o 
tratamento através do software TS-SISREG, o qual sua finalidade é realizar a 
homogeneização adequada dos dados amostrais e desconsiderar as variáveis que não 
foram significativas, assim como os elementos inconsistentes, na explicação do valor. 

Com tudo, o uso de ofertas em mercado tende a supervalorizar o bem por conta da 
margem de negociação e regateio adicionadas. Por conta disso, utilizou-se o campo de 
arbítrio dentro do intervalo de 15% (quinze por cento), para mais e para menos, entorno da 
estimativa de tendência central, prevista na NBR 14653-1. Com isso, adotou-se a subtração 
de 10% (dez por cento) do valor unitário calculado. A subtração de 10% (dez por cento), é 
um valor consagrado, no meio técnico e na literatura, como uma forma de corrigir esse fato 
no valor final da terra nua. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 COLETA DE DADOS 
3.1.1 Considerações sobre a área em estudo 

 
Fundada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná em 10 de maio de 1947, 

Maringá - Paraná foi projetada com muita arborização, proteção de áreas verdes e 
vegetação nativa, largas avenidas, ruas, praças e aproveitamento da topografia. 

Em 1948, o distrito foi elevado a vila e tornou-se município independente em 14 de 
novembro de 1951 por força da Lei nº 790. Em 1954, foi instalada a Comarca de Maringá. 
Hoje é a sede de uma grande região que abrange cem municípios, segundo ADEMILAR 
(2015). 

A área de estudo, Zona 05, também conhecida como Maringá Velho, está localizada 
na área central de Maringá – Paraná, sendo uma das regiões onde o município de Maringá 
começou a desenvolver-se. O bairro teve origem a partir de um pequeno lugarejo, onde 
servia de apoio aos trabalhadores de fazendas locais.  

Atualmente, a Zona 05 apresenta alguns dos importantes pontos turísticos da cidade, 
como o Teatro Calil Haddad e Bosque das Grevíleas. Além disso, tombada pelo Patrimônio 
Histórico Municipal, a Capela Santa Cruz, sendo um dos símbolos do bairro. 

Além disso, grande parte do bairro apresenta um grande adensamento residencial, 
com padrão dos imóveis variando entre médio a alto. Já em suas grandes avenidas, 
apresentam vocação comercial, contendo uma série de lojas comerciais, restaurantes, 
escolas, bares, casas noturnas e consultórios médicos. 

De acordo com a LC 1045/2016, LC 888/2011 e seus anexos, bem como o decreto 
1387/2011 que contêm o descrito dos eixos de comércio e serviços, a Zona 05 contém três 
zoneamentos.  

O primeiro, Zona Residencial Um (ZR1), na qual, quanto ao o uso do solo, permite o 
uso residencial unifamiliar, além de atividade individual de autônomos e profissionais 
liberais não incômoda, nociva ou perigosa concomitante à moradia, além de atividades 
regulamentadas através de decreto.  
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Quanto aos parâmetros para da ocupação do solo, esse zoneamento requer 
dimensão mínima de lotes de meio de quadra igual a 12 m de testada e 300 m² de área e 
para lotes em esquinas 15 m de testa e 360 m² de área. Ainda, a altura máxima da 
edificação não pode ultrapassar de 2 pavimentos (térreo com mais um pavimento), sendo 
seu coeficiente de aproveitamento igual 1,4 e com taxa máxima de ocupação do lote de 
70% (setenta por cento) para ambos pavimentos. 

O segundo, Zona Residencial Dois (ZR2), na qual, quanto ao o uso do solo, permite 
o uso residencial unifamiliar e bifamiliar, além de atividades regulamentadas através de 
decreto. Quanto aos parâmetros para a ocupação do solo, esse zoneamento requer 
dimensão mínima de lotes de meio de quadra igual a 12 m de testada e 300 m² de área e 
para lotes em esquinas 15 m de testa e 360 m² de área.  

Ainda, a altura máxima da edificação não pode ultrapassar de 2 pavimentos (térreo 
com mais um pavimento), sendo seu coeficiente de aproveitamento igual 1,4 e com taxa 
máxima de ocupação do lote de 70% (setenta por cento) para ambos pavimentos, assim 
como os parâmetros da ZR1. 

O terceiro, Zona de Comércio e Serviços (ZCS), na qual quanto ao uso do solo, 
permite o uso residencial unifamiliar, bifamiliar e multifamiliar, além de comércio e serviços 
centrais, setoriais, vicinais e atividades regulamentadas através de decreto.  

Quanto aos parâmetros para da ocupação do solo, esse zoneamento requer 
dimensão mínima de lotes de meio de quadra igual a 13 m de testada e 520 m² de área e 
para lotes em esquinas 15 m de testa e 600 m² de área.  

Ainda, a altura máxima da edificação limita-se a cota 610 m sendo 650 m mediante 
a outorga, sendo seu coeficiente de aproveitamento igual 3,5 e 4,5 com outorga, e com taxa 
máxima de ocupação do lote de 90% (noventa por cento) para o térreo e segundo 
pavimento e 50% (cinquenta por cento) para a torre. 

 
3.1.2 Composição da amostra 

 
Foram pesquisados 51 (cinquenta e um) elementos, ofertados através de anúncios 

imobiliários, complementando as informações junto à respectiva fonte. Os elementos 
amostrais estão distribuídos dentro da Zona 05 e também ao redor da mesma, sendo 
contida também a Zona 04 e 06, porém, explicando-se a variação dos valores em função 
da área, tipo de via (via de mão simples ou via de mão dupla), a influência da localização 
referente à distância da zona central urbana e o coeficiente de aproveitamento. 

NBR 14653-1 (Norma Brasileira para Avaliações de Bens – Procedimentos Gerais) 
prescreve, em seu item 3.44, que o valor de mercado é a “quantia mais provável pela qual 
se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro 
das condições do mercado vigente”. 

A economia da cidade de Maringá apresenta-se semelhante as outras regiões do 
país. Observa-se a existência de novas obras e novos loteamentos, indicando o 
desenvolvimento persistente da construção civil. Isso mostra que a cidade está em um atual 
momento de valorização e expansão. 

Observa-se que os compradores têm levado mais tempo para finalizarem a compra 
de imóveis, à procura de preços melhores e ofertas especiais. O que mostra tal 
acontecimento são os elevados estoques e o desaquecimento na demanda, provocando 
redução nas vendas de imóveis. 

 

3.2 MODELAGEM DOS DADOS 
 
Os modelos necessariamente precisam ser coerentes entre si e devem ser de fácil 

entendimento por conta da apresentação destes aos contribuintes. Nos modelos são 
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tratadas as características e atributos influenciadores na formação do valor ofertado para 
promover a adequada homogeneização dos dados coletados. 

Neste trabalho utilizou-se o software TS-SISREG, recomendado por vários 
profissionais atuantes na área de engenharia de avaliações. Nele, utiliza-se sistema de 
regressão linear, permitindo a análise estatística do mercado, fornecendo gráficos, tabelas 
e navegação entre os resultados obtidos, tornando, assim, a estimativa de valor mais 
simplificada e permitindo que ela seja analisada por forma gráfica. 

 
3.2.1 Classificação das Variáveis 

 
Para a realização da modelagem dos dados presentes neste modelo, foram 

classificados em 3 grupos: 

• Quantitativas: Variáveis que podem ser mensuradas ou contadas. MACIEL 
(2017, p. 45) 

• Dicotômicas: Variável que assume apenas dois valores (sim ou não, com ou 
sem). Podem ocorrer de forma isolada ou em grupos (dicotômicas em grupo). 
MACIEL (2017, p. 46) 

• Qualitativas: Variáveis que não podem ser medidas ou contadas, mas apenas 
ordenadas ou hierarquizadas, de acordo com atributos inerentes ao bem. 
MACIEL (2017, p. 46) 

A tabela 1, a seguir, mostra um resumo das variáveis utilizadas neste estudo. 
 
Tabela 1 – Descrição das Variáveis 

X1 Área  

Variável independente quantitativa, expressa em 
metros quadrados (m²), referente à área total do 
lote, decrescente com o valor unitário, ou seja, 
quanto maior a área, menor o valor unitário. 

 

Tipo: Quantitativa 

Amplitude: 191,00 a 1392,16 

Impacto esperado na dependente: Negativo 

10% da amplitude na média: -2,46 % na 
estimativa  

 

 

X2 Distância  

Variável independente, quantitativa, expressa em 
metros (m), que indica a distância da testada do 
lote a um ponto de referência no centro da cidade 
(Catedral de Maringá), sendo que, quanto maior a 
distância ao centro, menor o valor unitário. 

 

Tipo: Quantitativa 

Amplitude: 1165,00 a 3365,00 

Impacto esperado na dependente: Negativo 

10% da amplitude na média: -5,16 % na 
estimativa  
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X3 C.A.  

Variável independente proxy, crescente com o 
valor unitário, sendo o coeficiente referente ao 
máximo de aproveitamento do lote aplicado sobre 
a área do terreno, considerando a possibilidade de 
acréscimo de área construída mediante outorga 
onerosa, conforme a Lei 888/2011 e suas 
alterações que regula o uso e ocupação do solo 
no Município de Maringá. 

 

Tipo: Proxy 

Amplitude: 1,40 a 6,00 

Impacto esperado na dependente: Positivo 

10% da amplitude na média: 3,30 % na 
estimativa  

 

 

X4 Logradouro  

Variável independente qualitativa, adimensional, 
dicotômica isolada, que representa a classificação 
do logradouro em função do tipo de via que o 
caracteriza, de acordo com os seguintes códigos: 

"0" : Via tipo Rua; 

"1" : Via tipo Avenida. 

 

Tipo: Dicotômica Isolada 

Amplitude:  0 a  1 

Impacto esperado na dependente: Positivo 

Diferença entre extremos: 78,60 % na estimativa  

Micronumerosidade: atendida. 

 

 

Y Valor Unitário  

Variável dependente, indica a relação entre o valor 
total e a área do imóvel, expressa em R$/m². 

 

Tipo: Dependente 

Amplitude: 605,70 a 2086,96 

Micronumerosidade para o modelo: atendida. 

 

Variável Dependente 

Fonte: TS-SISREG 

 

3.2.2 Roteiro de Modelagem 

 

O roteiro para a escolha do modelo desenvolvido, seguiu as instruções descritas na 

apostila: Engenharia de Avaliações por Inferência Estatística, sendo considerados alguns 

passos que se repetem a cada novo processamento, pois ajustes no modelo são 
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necessários, como excluir uma variável que não seja representativa para o modelo ou como 

outliers presentes na amostra. 

 

3.2.2.1 Escolha da equação 

 

A escolha da melhor equação depende de algumas informações presentes no 

modelo, as quais devem ser analisadas com muita atenção e atender preferencialmente os 

critérios a seguir demostrados, segundo MACIEL (2017): 

a. Maior Coeficiente de Determinação Linear (com Coeficientes de Determinação 

Não Lineares mais elevados); 

b. Normalidade dos Resíduos com frequência próxima a 68% (entre -1 a +1 desvios 

padrão); 90% (entre -1,64 a +1,64 desvios padrão) e 95% (entre -1,96 a +1,96 desvios 

padrão); 

c. Significâncias dos Regressores – Variáveis independentes - (ideal menor 10%; 

máximo: 30%); 

d. Significância do Modelo – (ideal igual a 1%, máximo: 5%) 

e. Não auto regressão na variável dependente; 

 

As tabelas a seguir apresentam a escolha da equação para o estudo, seguindo as 

recomendações acima descritas. 

 

Tabela 2 – Modelo Linear de Regressão – Escala da Variável Dependente: y 

Coeficientes  Variação 

Correlação 0,86993  Total 5835433,63348 

Determinação 0,75678  Residual 1419278,14730 

Ajustado 0,72730  Desvio Padrão 207,38474 

 

F-Snedecor  D-Watson 

F-Calculado 25,67029  D-Calculado 1,63469 

Significância < 0,01000  Resultado Teste Não auto-regressão 95% 

 

Normalidade  

Intervalo Classe % Padrão % Modelo 

-1 a 1 68 71 

-1,64 a +1,64 90 94 

-1,96 a +1,96 95 97 

Fonte: TS-SISREG 
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3.2.2.2 Gráfico de resíduos da variável dependente 

 
Reta de regressão é aquela que busca passar o mais próximo possível de todos os 

pontos, ao mesmo tempo considerando todas as variáveis presentes nos elementos 
amostrais e no imóvel avaliando que exerça interferência no valor.  

Através da análise da tabela e do gráfico de resíduos, pode-se identificar pontos 
influenciantes como também pontos discrepantes, conhecidos como outliers, no modelo 
que acabam distorcendo os resultados. Segundo MACIEL (2017),  

É importante destacar que outliers são totalmente diferentes de pontos 
influenciantes; os outliers são facilmente identificáveis pelo gráfico porque 
situam-se na região acima de +2 desvios padrões ou abaixo de – 2 desvios 
padrões; já os pontos influenciantes devem ser identificados pela Distância 
de Cook (quanto este valor supera o número 1) ou por aqueles elementos que 
possuem Variação Total Variação Explicada altas e variação residual baixa. 

 

A seguir encontra-se gráfico obtido na equação escolhida, mostrando o 
comportamento dos dados em relação ao desvio padrão. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição de Valores Ajustados X Resíduos Padronizados 

Fonte: TS-SISREG 

 

3.2.2.3 Teste das Hipóteses 

 
Segundo MACIEL (2017), o Teste das Hipóteses indica o crescimento de cada 

variável em relação a sua amplitude no ponto médio, sendo que nos casos das variáveis 
dicotômicas a influência é dada através da variação total. 

 
Os gráficos de crescimento não lineares devem apresentar consistência com a 

realidade de mercado para cada hipótese, conforme expectativa esperada durante a 
definição da variável. Ainda, o crescimento relativo apresentado nas Dicotômicas deve estar 
compatível com a realidade do mercado e também deve estar de acordo com a realidade 
que se pretende representar. 
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3.2.2.4 Colinearidades 

 
A correlação entre a variável dependente (representado em azul e amarelo na Matriz 

1) e as demais variáveis deve-se, preferencialmente, apresentar valores elevados, acima 
de 60% (sessenta por cento). Já no caso da correlação entre as variáveis independentes, 
deve-se, preferencialmente, atingir valores menores que 60% (sessenta por cento), 
segundo MACIEL (2017). 

Na sequência, os resultados obtidos na Matriz de Correlação entre Variável da 
equação escolhida. 

 
Matriz 1 - Matriz de Correlação entre Variáveis (Valores em percentual) 
• Matriz superior – Parciais 
• Matriz inferior – Isoladas  
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X1  1/x    27  21  25  31  

X2  1/x  3    3  67  65  

X3  1/x  -35  -31    19  35  

X4  x  5  -27  -8    81  

Y  y  30  36  -48  61    

Fonte: TS-SISREG 

 

3.2.2.5 Intervalo de confiança 

 
De acordo com MACIEL (2017), o intervalo de confiança não necessariamente 

coincide com o campo de arbítrio que é limitado a 15%, para mais e para menos. Ele é um 
dos fatores que indicam a consistência do modelo de regressão. Deve-se tomar cuidado 
com intervalos amplos para 80% (oitenta por cento), pois, com isso, acaba-se prejudicando 
a precisão do modelo. 

3.2.2.6 Micronumerosidade 

 
Segundo o item A.2 da NBR 14.653-2, para evitar a micronumerosidade, o número 

mínimo de dados considerados (N) no modelo deve seguir os seguintes critérios a respeito 
do número de variáveis independentes (k): 

 

N ≥ 3 (k +1)  ............................................................................................................................................................................ (3) 

 
Para n ≤ 30, nj ≥ 3; 
Para 30 < n ≤ 100, nj ≥ 10% n; 
Para n > 100, nj 10; 
Onde 
nj é o número de dados de mesma característica. 
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3.3 PROJEÇÃO DE VALORES 
 
Após todas as análises detalhadas no roteiro contendo a devida homogeneização, 

consistência nas variáveis aplicadas e atendendo aos parâmetros presentes na norma, 
obteve-se a equação que representa os pontos que influenciam no valor do imóvel na região 
em estudo: 

 
Valor Unitário = 406,26323 + 94296,727 *1 / Área + 1590541,5 * 1 / Distância 423,229 * 1/ C.A. 
+ 826,10046 * Logradouro  .................................................................................................................................................................  (4) 

 
Com a equação escolhida, aplicou-se a todas as quadras de acordo com a área 

mínima para esquina, a distância até o centro da cidade, com o coeficiente de 
aproveitamento e logradouro presentes na testada da quadra analisada. Com o auxílio do 
software Microsoft Excel, desenvolveu-se a Planta Genérica de Valores da Zona 05, 
presente no Apêndice A. 

 
3  CONCLUSÃO 

 
A elaboração da Planta Genérica de Valores da Zona 05 de Maringá foi obtida com 

a análise estatística do mercado imobiliário, a partir da apresentação do comportamento 
observado pelas amostras selecionadas, por meio da inferência de valores médios 
presentes no campo de arbítrio, definido em norma, para qualquer imóvel composto a área 
em estudo. Para isso, a regressão linear múltipla foi compatível com a natureza da área 
avaliada, comparando com terrenos ao seu redor, contendo a devida homogeneização e 
também consistência nas variáveis aplicadas, diminuindo assim, a subjetividade 
apresentada por outros métodos. 

Assim, este trabalho mostra a viabilidade de aplicação desta metodologia para a 
confecção da PVG, por ser uma metodologia já aplicada em outros setores da Prefeitura 
Municipal de Maringá e também e também por ter se adequado melhor com a realidade do 
mercado imobiliário atual, podendo, assim, beneficiar a municipalidade em várias áreas, 
como aumento a receita advinda do IPTU e ITBI. 

Vale ressaltar que o modelo gerado, assim como as variáveis utilizadas e o número 
de grupos formados, são específicos para a realidade encontrada atualmente na área em 
estudo do trabalho em questão, podendo assim, comportar-se diferente ao passar dos 
anos. Por conta disso, O modelo dessa área deve ser atualizado semestralmente ou 
anualmente, de acordo com a realidade presente no ano de confecção e para elaboração 
das PGV de outras localidades do município, seguindo a realidade da área e suas 
características que influenciam no valor do imóvel. 
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