
Avaliação de aluguel por comparação direta com 

tratamento por fatores 
 
 
Valor do aluguel do imóvel avaliando: R$1.255,06 

 
 

 

Imóvel avaliando 
PADRAO MEDIO, COM SALA, COZINHA, QUARTO, SUITE E DOIS BANHEIROS 

Área: 85m² 

  

Método empregado: 
Para a avaliação do aluguel do imóvel foi utilizado o método comparativo direto com homogeneização 
por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira NBR-14653. Por este método, o imóvel avaliando é 
avaliado por comparação com imóveis de características semelhantes, cujos respectivos valores 
unitários (por m²) são ajustados com fatores que tornam a amostra homogênea. 

  

O saneamento dos valores amostrais foi feito utilizando-se o Critério Excludente de Chauvenet e o 
tratamento estatístico fundamentou-se na Teoria Estatística das Pequenas Amostras (n<30) com a 
distribuição 't' de Student com confiança de 80%, consoante com a Norma Brasileira. 

  

Nenhum fator de tratamento foi inserido na amostra desta avaliação. 

      

 

Valores homogeneizados (Xi), em R$/m²: 
Média:  X = ∑(Xi)/n 

 X = 14,76 

  

Desvio padrão:  S = √(∑(X - Xi) ²)/(n-1) 

 S = 0,41 

  

Verificação dos valores pelo Critério Excludente de Chauvenet: 
O quociente entre o desvio (d) de cada amostra e o desvio padrão deve ser menor que o valor crítico 
(VC), fornecido pela tabela de Chauvenet. 

Ou seja: d = |Xi - X|/S < VC 

  

Valor crítico para 3 amostras, pela Tabela de Chauvenet: VC = 1,38 

  

 

Amostra 1:  d = |15,00 - 14,76| / 0,41  =  0,58 < 1.38 (amostra pertinente) 

Amostra 2:  d = |15,00 - 14,76| / 0,41  =  0,58 < 1.38 (amostra pertinente) 

Amostra 3:  d = |14,29 - 14,76| / 0,41  =  1,15 < 1.38 (amostra pertinente) 
 

  

Cálculo da amplitude do intervalo de confiança: 
Os limites do intervalo de confiança (Li e Ls) são os extremos dentro dos quais, teoricamente, um valor 
tem 80% de chance de se encontrar. 

Eles são determinados pelas fórmulas:  Li = X - tc * S/√(n-1)   e    Ls = X + tc * S/√(n-1), 

onde tc é o valor da Tabela de Percentis da Distribuição t de Student, para 80% de confiança e 2 (n-1) 
graus de liberdade. 

  

Limite inferior do intervalo de confiança (Li): 

 Li  =  14,76 - 1.89 * 0,41/√(3 - 1)  =  14,21 

Limite superior do intervalo de confiança (Ls): 

 Ls  =  14,76 + 1.89 * 0,41/√(3 - 1)  =  15,31 

  

Cálculo do campo de arbítrio: 



Considerando-se a pequena dilatação do intervalo de confiança, o campo de arbítrio é idêntico ao 
intervalo de confiança. 

Campo de arbítrio: de R$14,21 a R$15,31 

  

Tomada de decisão sobre o valor unitário do aluguel do imóvel 
avaliando: 
Obs.: O perito tem liberdade para determinar o valor unitário dentro do campo de arbítrio. 

  

Como sugestão, estamos utilizando o critério da média dos valores dentro do campo de arbítrio: 15,00 
(amostra 1); 15,00 (amostra 2); 14,29 (amostra 3). 

  

 Valor unitário do aluguel do imóvel avaliando: R$14,76 

  

Resultado final: 

 Valor final  =  Valor unitário * área 

 Valor final  =  R$14,76 * 85,02  =  R$1.255,06 

  

 Valor do aluguel do imóvel avaliando: R$1.255,06 

 


