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RESUMO
O atual panorama do mercado imobiliário brasileiro, em especial nos
grandes centros urbanos, vem motivando os agentes deste mercado a instalar seus
empreendimentos em terrenos cuja ocupação anterior levanta a suspeita, muitas
vezes a se confirmar, da existência de contaminação ambiental nestes locais.
Estudos e soluções tem sido pesquisadas e utilizadas para viabilizar
operacionalmente a implantação destes empreendimentos em face do problema da
contaminação ambiental, mas raras são as ferramentas disponíveis para analisar as
consequências da contaminação ambiental no valor destas propriedades. Neste
sentido, este trabalho visa aplicar o modelo das Condições Prejudiciais, criado por
Randall Bell, a um caso no município de Santo André, SP, para identificar os
impactos monetários no valor da propriedade, no tempo, em decorrência da
contaminação ambiental presente neste local. Para a obtenção do valor de mercado
do terreno, foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado,
conforme preconizado na norma brasileira ABNT NBR 14.653/2 (ABNT, 2011), bem
como procedimentos metodológicos desenvolvidos especificamente para calcular o
estigma de mercado do terreno e a obtenção dos valores de custos por meio de
informações contidas nos relatórios técnicos produzidos pelo IPT. Os resultados
obtidos demonstraram a utilidade do modelo de Bell, identificando os impactos no
valor do imóvel analisado (base 2014), cujo valor que era de R$ 90 milhões até o
ano 2000, antes da contaminação ambiental, oscilou entre: R$ 47,5 milhões
negativos em 2000; R$ 45 milhões negativos em janeiro de 2014; R$ 780 mil
negativos em fevereiro de 2021; R$ 89,8 milhões em março de 2021; e R$ 90
milhões em agosto de 2023, quando se supõe resolvida a questão ambiental.

Palavras Chave: Área Contaminada, Mercado Imobiliário, Valoração Monetária de
Imóveis Contaminados, DAEE, Randall Bell.

ABSTRACT

The Randall Bell Detrimental Conditions Model applied to monetary valuation
of a contaminated property in Santo André, SP.

The current situation of the Brazilian real estate market, especially in large
urban centers, has motivated the agents of this market to install their ventures on
land whose previous occupation raises suspicion, often to confirm, the existence of
environmental contamination at these sites. Studies and solutions have been
researched and used operationally to enable the implementation of these projects in
the face of the problem of environmental pollution, but there are few tools available to
analyze the effects of environmental contamination on the value of these properties.
Thus, this work aims to apply the model of Detrimental Conditions, created by
Randall Bell, in a case in Santo André, SP, to identify the monetary impacts on
property value, in time, as a result of environmental contamination present at this
location. To obtain the value of this property it was used the Market Data Approach
as recommended in the Brazilian ABNT NBR 14.653 / 2 (ABNT, 2011) as well as
methodological procedures specifically developed to calculate the market stigma of
this case and obtaining the costs values through information contained in the
technical reports produced by the IPT. The results demonstrated the usefulness of
the Bell Detrimental Conditions Model, identifying the impacts in the value of the
property (2014 base), whose value was R$ 90 million until 2000, before
environmental contamination, ranged between: minus R$ 47,5 million in 2000; minus
R$ 45 million in January 2014; minus R$ 780 thousand in February 2021; R$ 89,8
million in March 2021; and R$ 90 million in August 2023, when the environmental
issue resolved.

Keywords: Real Estate, Contaminated Area, Valuation of Contaminated Properties,
DAEE, Randall Bell.
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1

INTRODUÇÃO
O aumento da quantidade de áreas contaminadas e da demanda por

terrenos disponíveis à incorporação de empreendimentos imobiliários tem se tornado
evidente no Brasil, recentemente, em especial nos grandes centros urbanos, sendo
exemplo a Região Metropolitana de São Paulo.
A busca por terrenos para a incorporação imobiliária nesta região e a
escassez de imóveis disponíveis para este fim, vem forçando os agentes do
mercado imobiliário a viabilizar a transformação do uso e ocupação do solo nestes
locais, adquirindo terrenos anteriormente ocupados por indústrias para a construção
de empreendimentos habitacionais.
Entretanto, esta opção tem obrigado estes agentes, tais como:
incorporadores,

construtores,

agentes

financeiros,

investidores,

corretores,

compradores, entre outros, a enfrentar a questão das áreas contaminadas, uma
consequência indesejada, mas comum, da atividade industrial praticada, no uso
anterior destes imóveis.
Uma área contaminada pode ser definida como uma área, local ou terreno
onde há, comprovadamente, contaminação causada pela introdução de quaisquer
substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados,
armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo
natural. Nessa área, os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se em
subsuperfície nos diferentes compartimentos do ambiente, como, por exemplo, no
solo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos,
nas águas subterrâneas ou, de uma forma geral, nas zonas não saturada e
saturada, além de poderem concentrar-se nas paredes, nos pisos e nas estruturas
de construções. Os poluentes ou contaminantes podem ser transportados a partir
desses meios, propagando-se por diferentes vias, como o ar, o próprio solo, as
águas subterrâneas e superficiais, alterando suas características naturais de
qualidade e determinando impactos negativos e/ou riscos sobre os bens a proteger,
localizados na própria área ou em seus arredores (SILVA et al., 2003).
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Estudos e soluções tem sido pesquisadas e implementadas para viabilizar
operacionalmente a implantação destes empreendimentos em face do problema da
contaminação ambiental, mas raras são as ferramentas disponíveis para analisar as
consequências da contaminação ambiental no valor destas propriedades.
Neste sentido, este trabalho visa aplicar um modelo desenvolvido por
Randall Bell (BELL, 1998) nos Estados Unidos, para estimar o comportamento do
valor de um imóvel no tempo, quando impactado por uma condição prejudicial.
No caso deste trabalho, será considerada a contaminação ambiental
presente em um terreno situado em Santo André, como a condição prejudicial a ser
estudada pelo modelo de Randall Bell.
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2

PANORAMA DO MERCADO IMOBILIÁRIO NO BRASIL
O expressivo desenvolvimento do mercado imobiliário nacional desde

2005, calcado em alguns fatores como: a demanda por moradias, estabilidade
econômica, aumento da renda das classes mais baixas, redução das taxas de juros,
flexibilização e aumento do crédito para financiamentos imobiliários, entre outros,
resultou no “consumo” dos terrenos urbanos disponíveis para a implantação de
empreendimentos imobiliários. Com a maior demanda e diminuição na oferta, a
especulação imobiliária por lotes para construção, aumentou.
A Tabela 1 mostra a variação do valor mensal do salário mínimo em
relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, evidenciando o
aumento do ganho real do trabalhador brasileiro, excetuando-se apenas pela
pequena redução ocorrida em 2002. Estas variações sugerem o aumento do poder
aquisitivo no período, especialmente para as classes C e D da população brasileira,
pois essas têm seus salários vinculados ao valor do salário mínimo.
Tabela 1 - Variação do Salário Mínimo em relação ao INPC, desde o ano 2000
VIG Ê NC IA
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

VAL O R ME NS AL
S AL ÁR IO MINIMO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

151,00
180,00
200,00
240,00
260,00
300,00
350,00
380,00
415,00
465,00
510,00
545,00
622,00
678,00

Índic e de reajus te
do s alário mínimo
11,03%
19,21%
11,11%
20,00%
8,33%
15,38%
16,67%
8,57%
9,21%
12,00%
9,67%
6,86%
14,13%
9,00%

Fonte: Elaborado com dados de ADVFN (2013)

Índic e Nac ional de
P reç os ao
C ons umidor-INP C
5,27%
9,44%
14,74%
10,38%
6,13%
5,05%
2,81%
5,15%
6,48%
4,11%
6,46%
6,07%
6,19%
4,25%

Variaç ão entre os
índic es
5,47%
8,93%
-3,16%
8,72%
2,07%
9,83%
13,48%
3,25%
2,56%
7,58%
3,02%
0,74%
7,48%
4,56%
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O aumento do poder aquisitivo, atrelado à demanda por moradias e
flexibilização das regras do financiamento imobiliário1, favoreceram a evolução dos
empréstimos de crédito imobiliário no país, tanto por bancos privados, quanto
públicos, como mostra a Figura 1.
Figura 1 - Evolução na contratação do crédito imobiliário no Brasil, desde 2003

Valores em R$ Bilhões

PREVISÃO 2013
R$ 126,50 Bi

R$ 106,74

R$ 75,93

R$ 80,09

R$ 47,05

R$ 28,91
R$ 23,30
R$ 13,20

R$ 15,20

2005

2006

2007

2008

2009

425.167

503.243

442.700

514.771

896.762

R$ 5,10

R$ 5,90

R$ 9,00

2003

2004

251.453

326.462

2010

2011

2012

1.231.250 1.097.199 1.231.108

2013
324.640

Quantidade de Financiamentos

Fonte: Adaptado de Caixa Econômica Federal (2013)

Nota-se ainda, o fato da crise no mercado de ações mundial ocorrida em
2008 ter, possivelmente, causado a migração do capital especulativo das bolsas de
valores para outros investimentos de menor risco, como é o caso do mercado
imobiliário.

1

ex: regras de uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, redução das
taxas de financiamento, aumento do tempo de empréstimo, novas linhas de recursos para o crédito
imobiliário, etc.
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Essa suposição ajudaria a explicar a inflexão ascendente observada nas
barras do gráfico, especialmente entre 2007 e 2010, refletindo a expansão do crédito
imobiliário no Brasil.
Como previsível consequência, a especulação imobiliária, em especial
nos grandes centros urbanos brasileiros, acentuou-se, como mostra a Figura 2,
tomando como exemplo a cidade de São Paulo.
Figura 2 - Variação do índice FIPE ZAP em relação ao INCC, desde 2008, para São Paulo

Fonte: Elaborado com dados de ZAPimóveis (2014)

Na Figura 2 nota-se que a evolução do preço do metro quadrado
construído para apartamentos na cidade de São Paulo, representado pelo índice
elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE em conjunto
com o ZAPimóveis, chamado índice FIPE ZAP, indica o “descolamento” em relação
aos custos da construção civil, representado pelo Índice Nacional de Custo da
Construção Civil – INCC, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.
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Ressalta-se que, no período de existência do índice FIPE ZAP, ou seja,
entre janeiro de 2008 e janeiro de 2014, ocorreu variação acumulada de 197,4%
ante 55,7% do INCC, no mesmo período.
O “Programa Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal, que por meio
da Caixa Econômica Federal, injetou investimentos na base fundiária e imobiliária,
causou um súbito aumento nos preços dos imóveis e terras em todas as cidades
brasileiras, após seu lançamento em 2009 e 2010 (MARICATO, 2011).
Entretanto, não se pode afirmar que o “descolamento” entre o preço dos
imóveis construídos e o custo da construção civil em São Paulo, se reflita no
aumento proporcional do lucro dos investidores, construtores e empreendedores do
mercado imobiliário. Parte ou mesmo a totalidade desta variação pode ser explicada
pelo aumento no preço dos terrenos, que não está contabilizado na Figura 2, pelo
INCC.
Independentemente da causa desta variação, evidencia-se a especulação
no mercado imobiliário na capital paulista.
Com

o

aumento

da

especulação

e

a

demanda

por

terrenos,

empreendedores, incorporadores e investidores do mercado imobiliário, passaram a
voltar suas atenções na busca por terrenos disponíveis e em condições vantajosas
para a aquisição.
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3

A PROBLEMÁTICA DAS ÁREAS CONTAMINADAS
Na visão de Maricato (2011), a ocupação de áreas inadequadas ou

ambientalmente frágeis pela maioria da população que habita as grandes cidades é
consequência de uma ocupação desordenada do ambiente urbano, causada pelo,
entre outros fatores, mercado imobiliário especulativo e restritivo, orientado pelo seu
produto central, voltado para as classes médias e altas.
Sanchez (1998) estudou a questão da contaminação dos solos urbanos
em decorrência da desativação das atividades industriais nas grandes cidades.
Para o autor, a falta de planejamento sem considerar a vida útil dos
empreendimentos industriais por meio da aplicação da análise de ciclo de vida –
ACV e a consequente inexistência de planos de encerramento e fechamento destas
atividades resultou na criação de áreas contaminadas em terrenos urbanos
anteriormente ocupados por indústrias.
Neste processo, os terrenos anteriormente ocupados por indústrias,
tornaram-se disponíveis, despertando o interesse de investidores e outros
empreendedores do mercado imobiliário.
Apesar da questão das áreas potencialmente contaminadas ser
conhecida desde a década de 1970 no exterior, devido a casos como os de Love
Canal em Niagara Falls, EUA, em 1975; Lekkerkkerk, próximo a Roterdam, na
Holanda em 1978; Three Mile Island, EUA, 1979; e Dortmund, Ruhr, Alemanha,
1981 (SANCHEZ, 2001), países em desenvolvimento como o Brasil ainda não
atentaram de forma satisfatória para esta questão, especialmente nos centros
urbanos em processo de desindustrialização (GÜNTHER, 2008).
Em São Paulo, são exemplos desta transformação urbana, ocasionando a
disponibilidade

para

o

mercado

imobiliário

de

terrenos

potencialmente

contaminados, as regiões centrais que abrigaram atividades industriais no passado,
tais como: a Lapa, Vila Leopoldina, Freguesia do Ó, Casa Verde, Limão, Barra
Funda, Vila Maria, Tatuapé, Belém, Mooca, Água Rasa, Vila Prudente, Ipiranga,
Jabaquara, Santo Amaro, Campo Grande e Socorro (RAMIRES; RIBEIRO, 2011).
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Ayres da Silva (2002) concluiu que a reincorporação destes imóveis ao
tecido urbano ocorre sem a análise das condições ambientais do local, mesmo
quando observados indícios de contaminação durante as obras de implantação do
novo empreendimento. A preocupação do empreendedor se volta apenas para a
investigação necessária à realização das obras, sem a execução de investigação da
qualidade ambiental no local, exceto quando especificamente exigido pelos órgãos
públicos.
O “Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação em Imóveis”,
elaborado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, em
2003 (SILVA et al., 2003), assim mencionava a situação:
“Durante a década de 1980, alguns desses imóveis (imóveis industriais desocupados)
foram convertidos para usos não industriais, tendência que desde então tem se
acelerado. Este processo de transformação urbana tende a acentuar devido a
promulgação da Lei Estadual Nº 9.999/98, que possibilita a ocupação, nas zonas de
uso predominantemente industriais (ZUPI), por outros usos até então vetados
(residencial e comercial), conforme a Lei Estadual 1.817/78, sendo que para tal deverá
ser comprovada, dentre outras questões, a ausência de contaminação. É importante
observar que em imóveis desta natureza é grande a possibilidade da presença de
contaminação no solo, ou mesmo em suas instalações prediais remanescentes, o que
caracteriza um dos principais aspectos do denominado passivo ambiental.”

Conforme previu a CETESB (SILVA et al., 2003), o cenário de
reocupação das antigas áreas industriais, sendo muitas delas contaminadas, veio a
se confirmar, e se agravar, nos anos seguintes.
Assim indica a Figura 3, ao mostrar a evolução do número de áreas
contaminadas no Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de
São Paulo, desde o início de sua elaboração, no ano de 2002, pela CETESB.
É importante ressaltar que o início do levantamento da quantidade de
áreas contaminadas no município de São Paulo ocorreu em 2006 como
consequência da criação da legislação ambiental específica para a gestão de áreas
contaminadas, sendo que só em 2009 esta legislação passou a vigorar para todo o
estado de São Paulo, com a promulgação da Lei 13.577/2009 (RAMIRES e
RIBEIRO, 2011).
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Figura 3 - Evolução anual da quantidade de áreas contaminadas cadastradas pela CETESB

Fonte: Elaborado com base no Cadastro de Áreas Contaminadas da CETESB (2013)

Das 4.572 áreas contaminadas e reabilitadas cadastradas no Estado de
São Paulo em 2012, 1.539 delas, ou seja, praticamente 1/3, situavam-se na capital.
Alguns fatores que levam as atividades industriais a gerar áreas
contaminadas são: a disposição incorreta de resíduos, no passado; o manejo
inadequado de substâncias perigosas nos processos industriais, o que caracteriza a
contaminação do site de indústrias ativas; a inadequada disposição de resíduos ou
emissões industriais; perdas durante o processo produtivo; armazenamento
inadequado; vazamento nos processos e acidentes; além da desativação de
processos produtivos (SILVA et al., 2003).
Ressalta-se que uma área contaminada não se refere apenas ao local
que recebeu os contaminantes, mas tem um contexto mais amplo, englobando o
conjunto dos compartimentos ambientais afetados, tais como: o ar, a água e o solo,
as construções e equipamentos presentes, as atividades desenvolvidas no local, e
as populações (animal ou humana) que ali vivem, sob risco de exposição dos seus
contaminantes (GÜNTHER, 2006).
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Dada a multi e interdisciplinaridade da questão, estudos têm sido
realizados para avaliar os diferentes impactos causados pela contaminação e suas
diversas consequências.
Os danos causados pelas áreas contaminadas ao meio ambiente natural
e às populações são consequências mais perceptíveis desta problemática
(MARICATO, 2011).
Entretanto, outras consequências ainda merecem e carecem de atenção,
demandando estudos aprofundados. Nesta linha situam-se os estudos de como a
problemática das áreas contaminadas afeta o mercado imobiliário.

21

4

ÁREAS CONTAMINADAS E MERCADO IMOBILIÁRIO
Considerando-se que a dinâmica de crescimento urbano dos grandes

centros é orientada pelas obras mínimas de infraestrutura e pelos interesses da
especulação imobiliária (MARICATO, 2011), decorre daí que a demanda por
terrenos nestes grandes centros urbanos vem obrigar os agentes do mercado
imobiliário a analisar e viabilizar o enfrentamento da questão das áreas
contaminadas, tornando-se necessária a busca por ferramentas que os ajudem a
avaliar os custos e riscos de empreendimentos realizados nessas áreas, auxiliandoos na tomada de decisão.
No Brasil, poucos são os estudos que avaliam o impacto de uma área
contaminada no valor de um bem imóvel, como: terrenos, lotes, apartamentos,
residências ou indústrias, afetados por contaminação ambiental.
O próprio termo “avaliação de imóvel contaminado” assume significado
dúbio no país, quando mencionado no contexto da engenharia ambiental (“avaliação
ambiental”) e quando citado no contexto da engenharia de avaliações e perícias
(“avaliação de imóvel”).
Segundo a definição do IBAPE, (FIGUEIREDO, 2002):
A Engenharia de Avaliações é o campo da Engenharia que consiste no “Conjunto de
conhecimentos técnico-científicos especializados aplicados à avaliação de bens”. É a
ciência que subsidia a tomada de decisão a respeito de valores, custos, frutos e
direitos e é empregada em uma variedade de situações, tanto no âmbito judicial
(perícias) como extrajudicial (laudos de avaliação de imóveis para financiamentos,
dação em pagamento, garantia, etc).
Avaliação de Imóveis é a definição técnica do valor de mercado dos bens (tangíveis)
ou de direitos ou frutos sobre eles (intangíveis). Os bens tangíveis identificados
materialmente são os imóveis urbanos, rurais e industriais, as máquinas e
equipamentos, matéria-prima, enquanto que na categoria dos intangíveis se incluem o
fundo de comércio, os lucros cessantes, as marcas e patentes, de acordo com
procedimentos técnicos definidos por normas específicas.

Cabe ressaltar aqui, que este trabalho se volta para os impactos
causados pela contaminação no valor do bem imóvel e, portanto, atem-se aos
estudos e métodos desenvolvidos pelos avaliadores de imóveis, conforme
anteriormente definidos, neste objetivo.
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Entretanto, como a própria avaliação de impactos da contaminação é
parte integrante da “avaliação de impactos ambientais” - AIA, que é uma “avaliação
ambiental”, adotar-se-á, aqui, o termo “valoração monetária” em substituição ao
termo “avaliação de imóvel”, para evitar confusão e indicar a intenção de se atribuir
valor, conforme definido pelo IBAPE (FIGUEIREDO, 2002).
Nos Estados Unidos, entidades e empresas compostas por profissionais
avaliadores de imóveis, tais como o Appraisal Institute, American Institute of Real
Estate Appraisers, Massachusetts Institute of Technology - MIT, entre outros, têm
desenvolvido estudos e métodos, desde o início da década de 80, para identificar e
avaliar os impactos da contaminação ambiental nos ativos imobiliários.
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5

OBJETIVOS
Este trabalho objetiva revisar a literatura sobre o tema e aplicar o Modelo

das Condições Prejudiciais, ou “Detrimental Conditions Model” - DCM, criado por
Randall Bell (BELL, 1998), ao caso de um terreno contaminado, localizado no
município de Santo André, SP.
5.1

Objetivo Geral
O objetivo geral do presente trabalho é a aplicação do Modelo das

Condições Prejudiciais, de Randall Bell, ao caso de um terreno contaminado sito à
Rua Cápua, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, no intuito de
reconhecer se o comportamento do valor obedece ao modelo proposto,
identificando, em termos monetários, o impacto que a contaminação acarreta no
valor da propriedade, no tempo.
5.2

Objetivos Específicos
Os objetivos específicos deste trabalho são:

-

Valorar monetariamente o terreno da Rua Cápua, desconsiderando a
contaminação presente, aplicando-se o Método Comparativo Direto de
Dados de Mercado, conforme disposto na norma brasileira ABNT NBR14.653-2 (ABNT, 2011)- “Avaliação de Bens Parte 2: Imóveis Urbanos” e
na “Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos” do Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias – IBAPE/SP (NETO, 2011);

-

Definir a Matriz de Condições Prejudiciais conforme o modelo de Bell
(1998), aplicado ao caso da Rua Cápua;

-

Propor procedimento metodológico para identificação do possível estigma
de mercado associado ao imóvel remediado; e

-

Construir o Gráfico de Bell, com vistas a definir o comportamento do valor
de mercado do terreno, no tempo.
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6

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta etapa serão detalhados os procedimentos metodológicos adotados

para a elaboração deste trabalho e consecução dos objetivos propostos.
- Estudo dos métodos de valoração monetária de bens imóveis
contaminados
Foram pesquisados os trabalhos e estudos realizados pelos avaliadores
de imóveis para valorar monetariamente imóveis que tiveram seus valores de
mercado afetados por questões ambientais, tais como acidentes industriais,
desastres naturais, contaminações ambientais diversas e outras formas de alteração
nas condições ambientais que pudessem ter efeitos no mercado imobiliário
analisado.
Essa pesquisa foi realizada por meio da busca por artigos técnicos e
científicos, textos acadêmicos, teses, dissertações e monografias, publicações em
revistas, jornais e livros, normas, leis e outras informações disponíveis nos sites de
consulta da internet, sendo exemplo: o Google, Scielo, The Free Library, busca por
periódicos e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES, Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo
– SIBi-USP, Biblioteca Digital de teses e dissertações da USP, entre outros.
Além desses, foram realizadas consultas em sites de entidades ligadas
aos avaliadores de imóveis de outros países, sendo que alguns dos artigos e textos
citados neste trabalho foram encontrados em sites dos Estados Unidos, sendo
exemplo os sites do Appraisal Institute, American Institute of Real Estate Appraisers,
Appraisal Foundation, Uniform Standard of Professional Appraisal Practice – USPAP
e outros. No Brasil, foram consultados os trabalhos produzidos pelos Instituto
Brasileiro de Avaliações e Perícias – IBAPE regionais, em especial o IBAPE São
Paulo.
Outros sites ligados às agências ambientais do Brasil e do exterior foram
consultados, sendo os principais exemplos a United States Environmental Protection
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Agency – USEPA e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental –
CETESB, do Governo do Estado de São Paulo.
A base de dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT também foi
consultada.
- Valoração monetária do terreno da Rua Cápua, desconsiderando-se
a contaminação ambiental
O valor do imóvel avaliando (aquele sujeito ao processo de valoração
monetária) deve ser calculado, inicialmente, sem a consideração da contaminação
ambiental presente, para posterior utilização no Modelo das Condições Prejudiciais
de Randall Bell.
Para a valoração do imóvel objeto deste trabalho, sendo este um terreno
sem benfeitorias sito à Rua Cápua, em Santo André, SP, e desconsiderando-se a
contaminação ambiental presente no local, utilizou-se o Método Comparativo Direto
de Dados de Mercado, conforme especificado na Norma Brasileira da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 14.653: “Avaliação de bens”, em sua
“Parte 1: Procedimentos gerais” (ABNT, 2001) e “Parte 2: Imóveis urbanos” (ABNT,
2011) e na “Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos” elaborada pelo IBAPE/SP
(NETO, 2011), em atendimento ao item 8.2.1.4.2 da ABNT NBR 14.653-2/2011 e o
complementando em relação às peculiaridades do Estado de São Paulo.
A opção por este método se faz por ser o método mais recomendado
quando há a disponibilidade de dados de mercado sobre ofertas de imóveis
compatíveis ao avaliando e para obtenção do valor de mercado deste (item 8.1.1 da
norma ABNT NBR14.653-2/2011), considerando-se, nesta etapa, que o valor do
imóvel não esteja impactado pela contaminação ambiental.
De acordo com o item 8.2.1 da ABNT NBR 14.653-2 (ABNT, 2011),
procedeu-se à etapa de pesquisa para a obtenção de amostra dos dados de
mercado por meio da busca por anúncios de venda de imóveis na região de Santo
André, em sites da internet. Os sites utilizados para este levantamento de dados
foram: WEB Casas, OLX, ZAP Imóveis, Viva Real, Mercado Livre, Vivanuncios e
Imovelweb.
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Como critério de filtragem dos dados para este levantamento, foram
selecionados anúncios de imóveis do tipo terrenos com mais de 5.000 m2 de área,
que se situassem no mesmo bairro do imóvel avaliando, bairro Utinga, ou que se
localizassem no mesmo zoneamento urbano definido pelo Plano Diretor de Santo
André, a Zona de Reestruturação Urbana, informação esta coletada no site da
Prefeitura de Santo André, no seu Portal de Serviços. Este site também possibilitou
a obtenção de informações adicionais sobre o imóvel ofertado, tais como: as
dimensões, formato e área do terreno, valor do metro quadrado decorrente da Planta
Genérica de Valores - PGV, utilizado para efeito de cobrança do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU, nome do proprietário do imóvel, valor venal do terreno e
de suas benfeitorias, número do setor, quadra e lote, benfeitorias e infraestrutura
urbana no local do lote, uso e ocupação do solo, entre outras informações que
auxiliaram a comprovar a veracidade da informação postada nos anúncios
coletados, de modo a atender o item 8.2.1.3 da norma ABNT NBR 14.653-2/2011
(ABNT, 2011).
Outra ferramenta utilizada para confrontação das informações dos
anúncios, bem como a adição de imagens dos imóveis, seus usos e ocupações no
tempo, noções da conformação e topografia do terreno, suas dimensões e distâncias
em relação aos pontos de interesse no bairro, vias de acesso, hidrografia, padrão
construtivo e de ocupação do local, entre outras características, foi o Google Earth.
Ainda nesta atividade, foram coletadas informações adicionais sobre a
região de interesse, presentes nos trabalhos que avaliam o Plano Diretor de Santo
André, aprovado em 2004 de Fontes (2010) e Klintowitz (2009).
Para o tratamento dos dados das amostras coletadas, conforme
menciona o item 8.2.1.4 da norma ABNT NBR 14.653-2 (2011) e item 9.2.2 da
norma do IBAPE (2011) optou-se pelo uso da homogeneização por fatores, devido
às características da amostra de dados coletada, podendo ser considerada
homogênea em decorrência das condições de semelhança entre si (ex: tamanho dos
lotes, localização e zoneamento, etc).
O conjunto de fatores aplicado a cada elemento amostral será
considerado como homogeneizante quando, após a aplicação dos respectivos
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ajustes, se verificar que o conjunto de novos valores homogeneizados apresenta
menor coeficiente de variação dos dados que o conjunto original. Devem refletir, em
termos relativos, o comportamento do mercado, numa determinada abrangência
espacial e temporal, com a consideração dos fatores relativos à localização e forma
(testada, profundidade, área ou múltiplas frentes), para o caso de terrenos (IBAPE,
2011).
Em função das dimensões do imóvel avaliando, com área de 70.703 m 2,
seu formato irregular e uso anterior, bem como das amostras coletadas, sua
tipologia foi considerada como um lote industrial e, dessa maneira, optou-se por
aplicar os fatores localização e valor unitário para sua valoração, como menciona o
item “10.7.4-Lotes Industriais” da norma do IBAPE (2011):
“A avaliação de lotes industriais deve ser feita, em princípio, pelo valor unitário e pela
localização. A pesquisa deve compreender terrenos com áreas e dimensões
equivalentes, próximos da área do imóvel avaliando. Não necessitarão
obrigatoriamente ser levados em conta os fatores de testada, profundidade e frentes
múltiplas, desde que o acesso seja suficiente e proporcional às superfícies.”

Além destes fatores, a superestimativa dos dados de oferta (elasticidade
dos negócios) deverá ser descontada do valor total pela aplicação do fator médio
observado no mercado. Na impossibilidade da sua determinação, adotou-se o fator
oferta 0,9 (desconto de 10% sobre o preço original pedido), valor este usual de
mercado (IBAPE, 2011).
Para determinação do fator localização, considerou-se o valor do metro
quadrado da Planta Genérica de Valores adotada pela Prefeitura de Santo André e
obtida no site desta prefeitura, como mostra o Quadro 2 no item 8.2 deste trabalho,
em relação ao valor unitário do metro quadrado do imóvel da situação paradigma.
Para a aplicação dos fatores e após a consideração do fator oferta sobre
todos os valores unitários coletados, aplicou-se as expressões:
- Na homogeneização: para o tratamento dos dados pesquisados,
ajustou-se o valor unitário do metro quadrado das amostras para a situação
paradigma, aplicando-se os fatores considerados na forma de somatório como a
seguir:
Vu = Vo x {1+[(F1-1)+(F2-1)+(F3-1) ... +(FN-1)]}
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Onde: “Vu” é o valor básico unitário do metro quadrado da amostra,
homogeneizado para a situação paradigma; “Vo” é o valor unitário de oferta antes da
homogeneização, após a aplicação do fator oferta (considerado 0,9); e “F 1” a “Fn” os
fatores homogeneizantes considerados. Para o caso, apenas o fator localização
(IBAPE, 2011).
Para o saneamento das amostras homogeneizadas, eliminando-se dados
discrepantes, considerou-se o Critério de Chauvenet (THOFEHRN, 2008).
Segundo este critério, após o cálculo de “” com base na fórmula:

̅

Onde: “” representa a razão entre o desvio máximo da média sobre o
desvio padrão; “X” é o valor mais distante do valor médio “ ̅ ”; e “S” é o desvio
padrão.
Tem-se que o critério de Chauvenet está atendido quando:
 < crítico
Com base na Tabela 2, a seguir:
Tabela 2 - Tabela de Chauvenet
N

crítico

5

1,65

6

1,73

7

1,80

8

1,86

9

1,92

Fonte: Extraído de Thofehrn (2008)

Onde: “N” é o número de amostras.
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Caso o critério não seja obedecido, o elemento discrepante deve ser
retirado da amostra e o processo repetido até o atendimento deste critério
(THOFEHRN, 2008).
-Na valoração monetária do imóvel objeto: para determinar o valor de
mercado do imóvel avaliando, ajusta-se o valor básico unitário da situação
paradigma para as condições do avaliando:
Vt = Vu / {1+[(F1-1)+(F2-1)+(F3-1) ... +(FN-1)]} x At
Onde: “At” é a área do terreno avaliando e “Vt” é o valor de mercado deste
terreno (IBAPE, 2011).
Por simplificação, adotou-se o terreno da Rua Cápua como o imóvel da
situação paradigma, uma vez não foi possível identificar um loteamento padrão dos
terrenos industriais no site da prefeitura local.
Desta maneira, a valoração monetária do terreno em questão foi
determinada pela expressão:
Vt = Vu x A t
Os resultados da homogeneização encontram-se no item 8.2 deste
trabalho.
- A Matriz das Condições Prejudiciais de Randall Bell
Para a aplicação do Modelo das Condições Prejudiciais de Bell (1998),
foram considerados os itens dispostos na matriz do modelo, conforme ilustra a
Tabela 3, a seguir.
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Tabela 3 - Matriz das Condições Prejudiciais
Estágios de recuperação do valor
Avaliação
-Custos para avaliar
-Custos por
responsabilidade
Custo -Custos dos estudos
ambientais*

Questões
a analisar

Uso

-Perdas de utilidade
durante a avaliação

-Perdas de utilidade
durante os reparos

-Interrupções

-Perdas de receita

-Questões de
segurança
-Restrições ao uso
-Fator Incerteza
Risco

Reparo
-Custos para reparar
-Custos por
responsabilidade
-Custos com
contingências

(Desconto, se houver,
devido ao
desconhecimento da
extensão dos danos)

Pós-reparo
-Custos pós-reparos
-Custos por
responsabilidade
-Custos de operação
e manutenção
-Custos de
monitoramento
-Perdas de utilidade
pós-reparos
-Alterações do
"melhor uso" da
propriedade

-Aumento de despesas
-Restrições ao uso
-Resistência de
mercado
(Incentivo financeiro, se (Resistência
houver, para a
residual, se houver,
execução dos reparos devido ao histórico
por terceiros)
do imóvel)
-Incentivo de projeto

*nomenclatura adotada pelo autor, considerando todos os estudos e avaliações preliminares às
ações de reparo do dano (remediação ambiental, no caso): avaliação preliminar, investigação
confirmatória, investigação detalhada, avaliação de risco ambiental, projeto de remediação, etc.

Fonte: Adaptado de Bell (1998)

Para a análise das questões envolvidas nas diferentes etapas de
recuperação do valor do imóvel, considerou-se que:
- A descoberta da contaminação ocorreu no ano 2000, uma simplificação
aqui adotada para início da aplicação do modelo. Neste ano o IPT emitiu o primeiro
relatório sobre a área. Também considerou-se que as responsabilidades assumidas
pelo

proprietário

ocorreram

neste

momento,

junto

ao

Ministério

Público

(YOSHIKAWA, 2014).
- No estágio de Avaliação da Condição Prejudicial, os custos para
diagnosticar a contaminação ambiental que envolvia o terreno foram estimados com
base em entrevista realizada com um pesquisador do IPT que participou diretamente
destes trabalhos, para o terreno da Rua Cápua (YOSHIKAWA, 2014).
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Ainda nesta etapa, as questões que envolviam o uso do terreno foram
desconsideradas, uma vez que o terreno não vinha sendo utilizado pelo proprietário,
desde o início dos anos 2000.
Com base nas informações prestadas por pesquisador do IPT no item 8.4
deste trabalho (YOSHIKAWA, 2014), um acordo foi firmado entre o proprietário do
terreno, o DAEE, e o Ministério Público, em que este primeiro comprometeu-se em
não negociar o imóvel até a remediação da área contaminada, atualmente presente
no local, com a execução do plano de intervenção elaborado pelo IPT (2014).
Sendo assim, considerou-se que o risco atribuído ao fator incerteza
(BELL, 1998) neste período não se aplicaria, uma vez que o compromisso assumido
junto ao Ministério Público, constituindo-se portanto, como um custo em decorrência
das responsabilidades assumidas na matriz das condições prejudiciais (BELL,
1998), comprometeria todo o valor do bem, neste estágio, tornando-o inegociável.
Com

base

nos

compromissos

assumidos

(responsabilidades

por

descontaminação e impossibilidade de negociação do terreno) foi possível concluir
que o imóvel assumiu, neste momento, valor negativo no modelo de Bell.
- No estágio de Reparo da Condição Prejudicial, os valores decorrentes
dos impactos que a contaminação causou, em termos de custos necessários para
sua remediação ambiental, ou reparo da condição prejudicial (BELL, 1998), foram
extraídos do relatório técnico elaborado pelo IPT (2014) onde consta o Plano de
Intervenção proposto por este Instituto para a remediação do terreno da Rua Cápua
e a previsão dos custos e cronograma de implantação destas medidas.
Os impactos da contaminação no uso do imóvel foram novamente
desprezados, pelos motivos já mencionados.
O risco presente nesta etapa é tratado como um “incentivo de projeto”,
compreendido como o desconto, em valor de mercado, aplicado ao valor do imóvel,
suficiente para estimular sua negociação e a assunção, pelo comprador, da
obrigação de execução do reparo da condição prejudicial existente (BELL, 1998).
Levando-se em consideração os impactos no valor referentes aos custos
de responsabilidade assumidos junto ao Ministério Público, já mencionados no
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estágio anterior, considerou-se que o imóvel não só não dispunha de valor
comercial, como ainda assumia os custos de remediação da condição ambiental
presente, sendo que o risco mencionado por Bell (1998) como “incentivo de projeto”
também não se aplicaria.
-

No

estágio

Pós

Reparo,

foram

considerados

os

custos

de

monitoramento ambiental calculados no plano de intervenção proposto pelo IPT
(2014).
O uso do imóvel não foi considerado afetado pela contaminação
ambiental.
Entretanto, considerou-se que, uma vez remediada a contaminação local,
o proprietário atenderia às exigências do Ministério Público e assim, o imóvel voltaria
a ser negociável, sendo seu custo com responsabilidades igual a zero.
Portanto, considerou-se que o estigma de mercado passaria a afetar o
terreno, após sua descontaminação.
Para estimar o risco atribuído ao imóvel futuramente remediado,
decorrente de possível resistência do mercado à negociação da propriedade em
questão, resistência essa chamada de estigma (BELL, 1998), adotou-se, neste
trabalho, procedimento metodológico especifico, baseado nos dados disponíveis no
mercado local atual.
Considerando-se que o “aproveitamento eficiente” (IBAPE, 2002) para o
terreno da Rua Cápua, quando reparado da condição prejudicial existente, seja a
incorporação de empreendimento residencial nos moldes daqueles já existentes na
vizinhança local, tais como os condomínios Flamboyant, Ypê, Acácias e Bouganville,
sitos à Av. Utinga e que fazem divisa com o terreno avaliando, e que estes
condomínios, atualmente possuem imóveis disponíveis para venda, contaminados
pela mesma fonte do terreno do DAEE, optou-se por comparar o valor unitário do
metro quadrado dentro do condomínio com o valor unitário dos imóveis fora dele, na
mesma região.
Para tal, foram coletados dados adotando-se os mesmos procedimentos
anteriormente descritos para a valoração monetária do terreno sem a contaminação,
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em atendimento aos critérios das normas ABNT NBR 14653 (2011) e IBAPE (2011)
na aplicação do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado.
As amostras dentro dos condomínios foram selecionadas utilizando-se
como critério os anúncios de sobrados com área útil entre 68 e 89 m 2, 2 dormitórios,
2 banheiros e 2 vagas de garagem. A padronização do projeto desses condomínios
acarretou na composição de uma amostra homogênea..
Por sua vez, foram coletados dados dos anúncios de mercado para venda
de casas no bairro Utinga, região da Vila Metalúrgica, fora dos condomínios citados.
O critério para seleção desta amostra foi a escolha de residências com
área útil inferior a 200 m² e que possuíssem 2 dormitórios.
Como estes imóveis não apresentavam a mesma padronização de projeto
daqueles no condomínio, optou-se por aplicar o fator padrão construtivo, que, com
base na tabela de padrões de construção do IBAPE (2006), puderam ser definidos
como: Classe Residencial, Grupo Casa, Padrões 1.2.4-Simples e 1.2.5-Médio. O
padrão construtivo das casas no condomínio (situação paradigma) foi considerado
como sendo 1.2.5-Médio.
Da tabela dos padrões de construção foram extraídos os valores médios
dos coeficientes que relacionam os valores de edificações de imóveis urbanos
(OLIVEIRA, 2006) com o Custo Unitário Básico da Construção Civil – CUB.
O fator padrão construtivo aplicado para a homogeneização do valor
unitário das amostras considerou a relação entre estes coeficientes:
Fator Padrão Construtivo = Kamostra ÷ Kparadigma (padrão médio)
Como o propósito deste cálculo era validar a ocorrência do estigma sobre
os imóveis do condomínio, sem a necessidade de valorar monetariamente tais
imóveis, optou-se por comparar o valor unitário médio das amostras dentro e fora do
condomínio após a homogeneização por fatores de diferenciação entre elas, sendo
desprezado o fator oferta, por ser aplicado de forma idêntica a ambas as amostras.
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Cabe ressaltar aqui que foi adotada a hipótese de que o estigma que
viesse a se refletir nas residências do condomínio vizinho ao imóvel avaliando,
também se refletiria sobre o terreno da Rua Cápua, por analogia.
Essa comparação apresentada no item 8.5, definiu o risco remanescente
sobre o imóvel avaliando, na sua fase futura, pós reparo da condição prejudicial, no
modelo de Bell (1998).
Com base nos valores calculados para composição da matriz da
condições prejudiciais, construiu-se o Gráfico de Bell (página 78).
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7

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Aqui se analisa a evolução dos trabalhos de valoração monetária

produzidos pelos avaliadores de imóveis, principalmente dos Estados Unidos, desde
as ocorrências marcantes de contaminação ambiental, no fim dos anos 1970, que
marcaram o início das investigações dos impactos deste tipo de ocorrência, no valor
dos bens imóveis.
Entre 1943 e 1952 a Companhia Química Hooker e outras despejaram
21.800 toneladas de rejeitos destas indústrias, tais como ácido clorídrico, compostos
sulfúricos, triclorofenol e álcool bentil no Love Canal, em Niagara Falls, Estados
Unidos, cuja construção (canal) havia sido abandonada por seu idealizador, William
T. Love. Ainda nos anos 1950 uma escola e casas foram construídas sobre o local.
Nos anos 1970 os residentes locais apresentaram doenças e a situação passou ao
conhecimento da mídia. Em 1978 o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter,
declarou estado de emergência para a área. Uma agência governamental foi criada
para recomprar 789 residências impactadas no local, pela contaminação. Esse
incidente marcou o avanço na criação de legislações ambientais neste país. O caso
do Canal Love também ilustrou as inúmeras questões que envolvem os danos que a
contaminação ambiental pode causar ao mercado imobiliário, considerando que
estudos posteriores mostraram que parte das casas perderam totalmente sua
negociabilidade, enquanto outras, mais distantes do foco da contaminação, ainda
mantinham descontos de até 20% no valor dos imóveis, nos anos 1990 (BELL,
2009).
Gamble; Downing (1982) elaboraram um dos primeiros trabalhos para
examinar o impacto da contaminação no mercado imobiliário residencial nos
Estados Unidos, ao estudar os efeitos do acidente nuclear de “Three Mile Island”,
em março de 1979, no valor das residências vizinhas ao local. Eles compararam 583
residências dentro de um raio de 25 milhas da planta, com outras moradias em uma
vizinhança de controle, situadas 75 milhas distantes do local, ambas antes e depois
do acidente ocorrer, usando um modelo hedônico para isolar os impactos nos
preços, causados pelo evento.
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Um modelo de preços hedônico, ou preços implícitos, considera que o
valor de mercado de um bem pode ser identificado através de uma regressão dos
preços, obtida por comparação entre os preços apresentados no mercado e os
atributos considerados para os imóveis em avaliação, espacialmente. A regressão
dos valores considerando atributos como oferta de serviços públicos, quantidade de
quartos, acesso ao comércio e outros como a capacidade do comprador em pagar
pelo bem, considerados espacialmente, definem os possíveis valores a serem
assumidos pelo bem imóvel, buscando um ajuste nas curvas de regressão
(ARRAES e FILHO, 2008).
Em seu estudo subsequente, Gamble e Downing (1984) revelaram
evidências de que os preços de lotes para construção que estivessem próximos a
aterros sanitários eram menores e que as construções residenciais próximas às vias
de acesso a estes aterros eram menores do que outras propriedades na região.
A atividade do avaliador de imóveis nos Estados Unidos começou a
reconhecer os impactos negativos da contaminação ambiental no valor das
propriedades logo depois do episódio de “Three Mile Island”, quando um vazamento
4.500 litros de água e gases radioativos da usina nuclear que leva este nome
contaminaram um raio de 16 km ao seu redor (NUCLEARFILES, 2014), culminando
no surgimento de literatura com guias para auxiliar os avaliadores a quantificar
impactos nos preços de bens imobiliários. Como exemplo, cita-se o guia oficial para
avaliadores, elaborado pelo American Institute of Real Estate Appraisers, em 1988,
ao citar que “… vazamentos de tanques subterrâneos e derramamentos de sistemas
de armazenamento podem causar severas contaminações das propriedades objeto,
bem como da vizinhança e afetar seriamente o valor destas propriedades”
(AMERICAN INSTITUTE OF REAL ESTATE APPRAISERS, 1988).
Patchin (1988) notou que vazamentos de tanques subterrâneos tem efeito
negativo em bens imobiliários e que, mesmo quando levemente contaminados,
esses imóveis tem sua negociabilidade reduzida. Neste mesmo trabalho, o autor
preocupou-se em definir conceitos e um método para valorar propriedades
contaminadas, estimando os efeitos da contaminação no valor de mercado destas.
Neste sentido, considerou os custos de remediação, a ocorrência de indenizações,
taxas de retorno, prêmios de seguro e custos de financiamento para aplicar em um
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modelo de capitalização da receita e assim estimar o impacto da contaminação nos
rendimentos futuros afetados.
Cantwell (1990), em seu trabalho intitulado “Decision analysis and the
development of contaminated land” (Análise de decisão e o desenvolvimento de
áreas contaminadas), visou estudar a questão do risco ambiental associado às
áreas contaminadas, propondo uma árvore de decisão para gerenciamento destes
riscos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisão dos agentes imobiliários que
atuavam neste mercado (incorporadores, investidores, construtores, vendedores,
compradores de imóveis, etc.).
O autor analisou, na época, o cenário em que se encontrava a
problemática das áreas contaminadas e o mercado imobiliário nos Estados Unidos,
visando desenvolver uma ferramenta que fornecesse suporte para a tomada de
decisões na gestão dos riscos ambientais pelos agentes atuantes do mercado
imobiliário. Os fatores considerados nesta análise, foram: os fatores legais, técnicos
e de mercado. Neste sentido, a árvore de decisão foi aplicada a dois estudos de
caso, identificando as possíveis relações “custo-benefício” resultantes das opções
existentes em cada uma das situações analisadas (CANTWELL, 1990).
Outros estudos enfocaram o estigma que o mercado apresentava para a
comercialização da propriedade impactada por contaminação ambiental. Como
exemplo pode-se citar o trabalho de Patchin (1991).
O autor notou que o valor da propriedade contaminada podia ser reduzido
pela percepção de risco, racional ou não, que o mercado apresentava em relação à
propriedade afetada, tentando identificar os fatores que compunham esta percepção,
denominada estigma.
Um destes fatores seria o receio da existência de custos de remediação
ainda desconhecidos, que afetariam o valor da propriedade e reduziriam a sua
negociabilidade.
O autor ainda sugeriu que, mesmo sendo realizada a remediação da
contaminação, poderia haver uma “resistência de mercado” à propriedade
remediada, constituindo outro fator para a composição do estigma.
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Desta maneira, poderia haver um declínio no valor de mercado da
propriedade contaminada além dos custos necessários para sua remediação, ainda
que estes custos fossem bem conhecidos.
Outros

fatores

identificados

neste

trabalho

foram:

o

temor

da

responsabilidade pela área contaminada, representando o risco de sofrer ações
judiciais de terceiros pela contaminação no local ou no entorno e a dificuldade para
hipotecar a propriedade contaminada, dificultando seu financiamento, seja para
venda ou outras operações financeiras em que a propriedade seria dada em
garantia ao agente financeiro. Neste último, o autor se refere como “falta de
hipotecabilidade” do imóvel, sendo uma causa frequente da perda de valor por
estigma.
No mesmo período, Mundy (1992a) estudou a questão do estigma e seu
impacto no valor da propriedade.
Ele reiterou as ideias de Patchin (1988), ao afirmar que o paradigma do
valor para propriedades imobiliárias contaminadas é a diferença entre seu valor
antes, ou “limpa”, e seu valor depois, ou “suja”. De uma perspectiva matemática,
concluiu que a diferença entre os dois valores deveria ser o custo de remediação ou
“cura” da propriedade. Entretanto, ele notou que, na prática, os valores de venda das
propriedades remediadas eram inferiores ao seu valor intacto subtraído do custo de
remediação. Mundy atribuiu então esta inconsistência a um efeito no valor,
chamando-o de estigma. Na concepção dele, o estigma estaria diretamente
relacionado ao nível de incerteza ou riscos associados à contaminação, o que, por
sua vez, seria influenciado pela quantidade de informação que o mercado dispõe
sobre a contaminação e sua remediação (MUNDY, 1992a).
Em seu segundo trabalho no mesmo ano, Mundy estudou a valoração de
propriedades contaminadas sob os pontos de vista dos efeitos na receita e efeitos
na negociabilidade dos imóveis (MUNDY, 1992b).
Os efeitos na receita estavam relacionados à redução de receita em
decorrência da contaminação do imóvel. Esses efeitos seriam medidos estimandose o valor presente descontado pelas receitas perdidas por conta da contaminação.
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As receitas perdidas seriam decorrentes da redução na locação e/ou ocupação do
imóvel, bem como do aumento nas despesas operacionais.
Os efeitos na negociabilidade dos imóveis contaminados, considerados
por Mundy (1992b), seriam decorrentes da contabilização do período de negociação
em que a propriedade afetada constaria como um “ativo congelado”. As medidas
destes efeitos se refletiriam no aumento do tempo para realização de receitas ou
outros ganhos em um período futuro. O valor presente seria ajustado por uma taxa
de desconto ajustada ao risco.
No terceiro trabalho realizado por Mundy (1992c), o autor visou
determinar a taxa de desconto ajustada ao risco, conforme anteriormente
mencionado, avaliando o aumento potencial do custo de capital como uma medida
apropriada do incremento dos riscos em decorrência da contaminação. Vale citar
que Mundy (1992c) ressaltou a falta de dados de mercado para definir as taxas
mencionadas, sugerindo, para isso, estimá-las por meio de entrevistas com os
agentes do mercado imobiliário (MUNDY, 1992c).
Page e Rabinowitz (1993) realizaram uma das primeiras análises
empíricas dos impactos da contaminação ambiental no mercado imobiliário não
residencial. O trabalho focou no estudo de caso de 6 propriedades comerciais e
industriais no meio-oeste americano, bem como vários outros imóveis residenciais
impactados por contaminação das águas subterrâneas. Os estudos de caso das
propriedades industriais se caracterizavam por propriedades abandonadas que
continham grave contaminação das águas subterrâneas por material químico tóxico.
No período da análise, entre 1991 e 1992, havia pouco conhecimento do mercado
sobre

os

riscos

da

contaminação

ambiental

e

praticamente

nenhuma

responsabilidade legal por parte dos usuários do imóvel. Ainda assim, o alcance dos
impactos nos valores das propriedades industriais e comerciais variaram entre 10%
e 50% do valor do bem. Vale ressaltar que este estudo não distinguiu os efeitos
decorrentes do custo e risco resultantes da contaminação. Curiosamente, os autores
não encontraram efeitos mensuráveis nos valores das propriedades residenciais, em
contraste com os estudos de caso industriais e comerciais.
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Patchin (1994) notou que as propriedades contaminadas apresentavam
aumento de vendas, e que um corpo pequeno mas cada vez maior de dados de
mercado sobre a venda de imóveis contaminados estava se desenvolvendo. Ele
também notou que o mercado, naquela época, estava se tornando gradativamente
acostumado a lidar com propriedades contaminadas. Com isso, o autor concluiu que
as vendas de propriedades contaminadas existiam e poderiam ser razoavelmente
empregadas para analisar os efeitos da contaminação nos valores das propriedades.
Um estudo estatístico dos impactos ambientais nos valores de imóveis
industriais foi realizado por Guntermann (1995). Neste caso, os parâmetros de 153
vendas de lotes industriais na região de Phoenix, Arizona, entre 1984 e 1994, foram
estimados para a elaboração de um modelo de preços. Este estudo incluiu tanto
aterros sanitários (fontes de contaminação) quanto propriedades no entorno destes
aterros (próximas ou adjacentes às fontes). O autor concluiu não haver evidências
de impactos no valor das propriedades industriais nas proximidades dos aterros
municipais, entretanto, os aterros sanitários posteriormente comercializados foram
vendidos com descontos médios de 51% do valor do imóvel em relação às demais
áreas industriais no zoneamento local.
Jackson (1997) avaliou que os preços de propriedades industriais
deveriam ser diretamente reduzidos pela estimativa dos custos para remediação da
contaminação existente, custos estes que seriam pagos (descontados) do fluxo de
caixa futuro do bem. Posteriormente, o mesmo autor analisou que, com o aumento
do risco de contaminação ambiental, maiores taxas de retorno são necessárias para
compensar o consequente desconto na receita e menores preços e valores dos bens
imóveis (JACKSON, 1998).
Bell (1998) estudou e classificou os fatores que impactavam o valor de
bens imóveis, classificando-os em 10 categorias e nomeando-os como “Condições
Prejudiciais”. Por este modelo, o comportamento do valor de mercado do imóvel
afetado por uma condição prejudicial poderia ser ilustrado de acordo com o “Gráfico
de Bell”, exibido na Figura 4.
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Figura 4 – Gráfico de Bell para o Modelo Completo das Condições Prejudiciais
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Nota-se neste gráfico, que os pontos:
-

Ponto A: Corresponde ao valor intacto da propriedade. Pode ser
determinado pelos métodos de valoração monetária de imóveis, aqui
adotados aqueles presentes na norma brasileira ABNT NBR 14.653-2
(2011), considerando-se que o imóvel não esteja impactado pela condição
prejudicial;

-

Ponto B: Uma vez descoberta a condição prejudicial o valor declinará com
base em fatos e dados de mercado. Nesse momento o valor tende a ser
menor

ou

a

propriedade

se

torna

inegociável

por

conta

do

desconhecimento da extensão dos danos;
-

Ponto C: Durante o estágio de avaliação o dano é analisado (etapas de
diagnóstico ambiental para o caso de contaminação ambiental). Custos,
impactos no uso da propriedade e riscos são estimados. O ponto C reflete
uma recuperação de valor;
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-

Ponto D: uma vez completada a fase de reparos (fase de remediação
ambiental) o valor geralmente aumenta para o ponto D;

-

Ponto E: neste ponto a propriedade se torna operacional novamente (fase
pós remediação, no caso de contaminação ambiental); e

-

Ponto F: as setas indicam acréscimo ou decréscimo de valor nessa fase
em decorrência das condições de mercado (resistência ou estigma)
podendo indicar um impacto neutro, positivo ou negativo no valor.
Inicialmente, os impactos no valor são divididos nas seguintes questões a

serem analisadas: o custo, restrições de uso e risco, assim definidos:
-

Custo: refere-se a todos os custos, responsabilidades e contingências
diretamente relacionadas, que possam causar impacto no valor;

-

Uso: restrições no uso referentes a condições prejudiciais que podem
impactar ou restringir o uso da propriedade; e

-

Risco: é dividido em dois conceitos distintos, quais sejam os riscos
diretamente relacionados à questão ambiental e os riscos de mercado
(estigma ou resistência).

7.1

Impactos no valor em decorrência dos custos
Os custos decorrentes da contaminação podem ser categorizados como

os de controle, responsabilidade, interrupções, operacionais e de receitas.
7.1.1

Custos de controle
De acordo com Bell (1998), os custos para controlar um contaminante

ambiental em uma propriedade, podem ser:
i.

Operação e manutenção:
Referem-se aos custos dos programas de operação e
manutenção estabelecidos para manter os riscos à saúde de substâncias
tóxicas dentro de níveis aceitáveis. É utilizado principalmente em
indústrias ativas ou propriedades produtivas.
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ii.

Reparos e/ou Remediação:
Quanto aos reparos, referem-se aos custos para reparar os
mecanismos que impedem a liberação de contaminantes para o meio
ambiente.

iii.

Isolamento
Referem-se aos custos para isolar as áreas contaminadas ou
áreas de risco ambiental, no caso das indústrias, para que apenas pessoal
especializado e treinado possam acessá-las.

iv.

Encapsulamento
Referem-se aos custos para isolar o risco dos mecanismos de
transporte dos contaminantes, para o meio ambiente.

v.

Fechamento
Similar ao encapsulamento, trata-se de solução para impedir os
mecanismos

de

transporte

dos

contaminantes,

entretanto,

deve

apresentar resistência estrutural suficiente para suportar os carregamentos
dos solos, das construções ao redor, de recalques, etc.
vi.

Remoção e disposição
Referem-se aos custos para remover e dispor resíduos em
áreas preparadas para tal, ou para conversão em uma forma não
classificada (por exemplo, a incineração em instalações especiais).

vii.

Outros custos
Custos eventuais ainda podem ocorrer, tais como: custos entre
as diferentes fases de operação e manutenção, abrigos temporários,
deslocamento temporário

de

pessoas, materiais e

equipamentos,

treinamento de pessoal, supervisão de contratos, equipamentos de
proteção individual - EPIs para pessoal exposto, ações emergenciais,
monitoramento, etc.
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7.1.2

Custos devidos à Responsabilidade:
A responsabilidade leva a uma perda no valor da propriedade, devido à

possibilidade de que o proprietário do imóvel tenha que defender-se de ações
judiciais ou absorver os custos relacionados com a liberação de contaminantes
tóxicos em propriedades vizinhas.
Este tipo de ação está fadado a ocorrer em situações onde o impacto é
significativo, vindo a afetar áreas circunvizinhas ao local fonte da contaminação.
i.

Custos com Interrupções:
Todo, ou parte dos usos normais da propriedade, podem ser

temporariamente ou permanentemente interrompidos como resultado de atividades
de descontaminação e remediação. A exigência para desocupar a totalidade ou uma
parte de uma propriedade durante a remediação pode levar a movimentação de
pessoas, materiais e equipamentos, aluguel de áreas para ocupação temporária, e
outros custos de deslocamento.
Uma maneira de medir o impacto sobre o valor da interrupção, é por meio
do cálculo dos lucros da operação antes e depois de qualquer interrupção começar
(“lucros cessantes”). O “depois” do fluxo de caixa deverá incluir reduções estimadas
na receita bruta, aumentos nos custos trabalhistas, e quaisquer despesas adicionais
de gestão. O valor presente da diferença entre esses fluxos de caixa, descontados
conforme o caso, quer por um período limitado de tempo ou para a vida econômica
remanescente da empresa, fornece uma indicação da perturbação no valor.
Este custo ocorre principalmente em propriedades produtivas.
ii.

Custos Operacionais:
A contaminação pode levar a aumentos nos custos operacionais, tais

como despesas gerais e administrativas, seguro de responsabilidade civil, gestão do
tempo adicional, os custos de engenharia para monitorar os requisitos de saúde e de
risco, despesas legais adicionais e os custos adicionais de marketing. Apesar de não
ser considerado em uma valoração típica de valor de mercado, quaisquer custos
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adicionais de financiamento (por exemplo, aumento na taxa de juros) podem ser
apropriados para uma análise de viabilidade.
iii.

Receitas:
A contaminação tem o potencial de diminuir o fluxo de receitas futuras,

tanto no curto prazo, como em perpetuidade. As considerações incluem uma
diminuição na renda, uma diminuição dos reembolsos de aluguel, maior vacância da
propriedade, etc.
Além disso, em alguns casos, como resultado da contaminação e da
necessidade de remediação, reparação e limpeza, o “aproveitamento eficiente”, ou o
fim mais rentável desejado para a propriedade, pode ser alterado de modo a diminuir
o valor das receitas e, consequentemente, da própria propriedade.
7.2

Impactos no valor em decorrência das restrições ao uso
Prejuízos ao uso de uma propriedade surgem quando partes, ou toda ela,

não pode ser utilizada para os fins a que se destina, ou onde o seu uso é reduzido
por limitações decorrentes da contaminação.
Muitas vezes, os padrões de correção variam de acordo com a exposição
ao risco específico, ou seja, uma propriedade industrial contaminada é corrigida com
um padrão industrial, em vez de um padrão residencial mais restritivo e,
consequentemente, mais dispendioso.
Devido aos critérios de remediação mais rigorosos e custosos impostos
para um local residencial, um site que apresente maior e melhor uso para o
desenvolvimento residencial antes da contaminação conhecida, poderá não ser
financeiramente viável para este uso, quando afetado.
Neste caso, um uso residencial pode, até mesmo, não ser legalmente
permitido e/ou financeiramente viável.
7.3

Impactos no valor em decorrência dos riscos
O “risco ambiental” citado por Bell em seu modelo, varia inversamente ao

conhecimento e refere-se às incertezas relativas à extensão e nível dos impactos,
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custos de remediação, responsabilidade pela limpeza, e impactos potenciais em
propriedades vizinhas. Ele é comumente conhecido como “o fator incerteza” ou
“risco da incerteza” e tende a ser maior enquanto a condição prejudicial ainda não foi
avaliada. Após a condição prejudicial ter sido avaliada e os processos, custos e
tempos para remediação, limpeza ou reparo terem sido estimados, ainda
permanecerá um risco ou incerteza. Tal risco pode ser refletido em tempos ou custos
de contingência ou em incentivos financeiros para que terceiros assumam os custos,
gerenciamentos ou incertezas da fase de remediação.
Já o risco associado ao mercado é definido como um efeito adverso no
valor da propriedade produzido pela percepção de mercado ou superestimação do
risco associado à contaminação.
Ele também é citado como uma resistência de mercado associado à
relutância do mercado em adquirir a propriedade pós-remediada devido a sua
história de contaminação ou riscos por incertezas associadas à possibilidade de
migração de contaminantes para a vizinhança, como exemplo.
Riscos e incertezas podem ser ocasionados por fatores como: temor de
recorrência, dúvidas sobre financiamentos futuros e responsabilidades, aumento
potencial no tempo de negociação, mudanças nos padrões ambientais regulatórios
que

podem

reclassificar

uma

propriedade

anteriormente

remediada

como

novamente contaminada, custos de manutenção, ou ainda, custos e danos
adicionais ainda desconhecidos.
7.4

Matriz das Condições Prejudiciais
Para facilitar a análise dos fatores que impactam o valor da propriedade a

analisar, Bell sugeriu a utilização de uma matriz para a organização das categorias
de impactos nos diferentes estágios de recuperação (do valor do bem), definindo
assim a “Matriz das Condições Prejudiciais”, conforme mostra a Tabela 4.
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Tabela 4 - Matriz das Condições Prejudiciais
Estágios de recuperação do valor
Avaliação
-Custos para avaliar
-Custos por
responsabilidade
Custo -Custos dos estudos
ambientais*

Questões
a analisar

Uso

-Perdas de utilidade
durante a avaliação

-Perdas de utilidade
durante os reparos

-Interrupções

-Perdas de receita

-Questões de
segurança
-Restrições ao uso
-Fator Incerteza
Risco

Reparo
-Custos para reparar
-Custos por
responsabilidade
-Custos com
contingências

(Desconto, se houver,
devido ao
desconhecimento da
extensão dos danos)

Pós-reparo
-Custos pós-reparos
-Custos por
responsabilidade
-Custos de operação
e manutenção
-Custos de
monitoramento
-Perdas de utilidade
pós-reparos
-Alterações do
"melhor uso" da
propriedade

-Aumento de despesas
-Restrições ao uso
-Resistência de
mercado
(Incentivo financeiro, se (Resistência
houver, para a
residual, se houver,
execução dos reparos devido ao histórico
por terceiros)
do imóvel)
-Incentivo de projeto

*nomenclatura adotada pelo autor, considerando todos os estudos e avaliações preliminares às
ações de reparo do dano (remediação ambiental, no caso): avaliação preliminar, investigação
confirmatória, investigação detalhada, avaliação de risco ambiental, projeto de remediação, etc.

Fonte: Adaptado de Bell (1998)

Os estágios das condições prejudiciais
i.

Estágio de Avaliação:
Esta é a fase inicial, onde o dano é avaliado, geralmente por engenheiros,

empreiteiros, ou outros especialistas qualificados. Quando a condição prejudicial
trata-se de uma contaminação ambiental, como é o estudo de caso em questão, a
fase de avaliação é bastante abrangente, exigindo engenheiros qualificados e/ou
outras pessoas qualificadas para realizar estudos ambientais, estudos de
engenharia, estimativas de custos, estudos do solo, estudos geotécnicos,
monitoramento, análises de laboratório, e outros custos em decorrência das fases de
avaliação ambiental.
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ii.

Estágio de reparo e/ou remediação:
Nesta fase ocorre a remediação ativa ou passiva, reconstrução, medidas

preventivas de construção, reparos , limpeza e correção da condição, e
contingências.
iii.

Estágio pós-remediação:
Representa as medidas contínuas ou medidas emergenciais associadas

com a condição prejudicial. Isso pode envolver custos, alterações no uso e riscos,
mesmo após os reparos terem sido concluídos, sendo exemplos: poços de
monitoramento, operações e programas de manutenção, seguros e eventual
responsabilidade de terceiros, e multas das agências ambientais.
Com base no Modelo das Condições Prejudiciais, a contaminação
ambiental compõe uma das categorias das “condições prejudiciais” criadas pelo
autor, no caso, a Categoria VIII, como demonstrado na Tabela 5, a seguir.
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Tabela 5 - Modelo das Condições Prejudiciais, adaptado de Bell (1998)

II

Prêmios não
relacionados
ao mercado

III

Condição de
Mercado

IV

Condição
Temporária

V

VI

VII

VIII

IX

X

Condições
Impostas

Condição de
Construção
das
Edificações
Condições
getotécnicas
do solo

Condição
Ambiental

Condição
Natural

Condição
Irremediável

Condições Prejudiciais (CP)
Análise
Resultados
Sem CP ou
Quando o valor do imóvel
Há centenas de condições
Benefícios
não está sujeito às
prejudiciais (CPs) que
interferências de Condições podem afetar os valores de
A
B
Prejudiciais
propriedades. A análise dos
danos materiais começa
Motivação específica do
com o modelo de CP, que
comprador
Prêmio em curto
ilustra a variedade de
Montagem/Expansão
período
Projeto de Redesenvolvimento questões relacionadas.
B
Todos os seis elementos do
Feng Shui
A
modelo CP devem ser
Eventos de curta duração
Economia/Oferta e Demanda considerados em todas as
análises . Isto pode levar a
Recessão Depressão
Opção por Leasing Protelação uma variedade de padrões
Ciclos de Mercado
de avaliação baseadas na
Venda forçada*/Tragédias
inclusão, exclusão e tempo
(cenas de crime acidentes,
de cada elemento.
epidemia ou incêncdio)
Alta vacância/ Recalque
Modelo de condições prejudiciais
temporário, manutenção
postergada, etc.
Recuperação
F
A
Esgotos, usina nuclear, uso
E
A
ilegal, penitenciarias,
D
interferência eletromagnética,
C
B
ruído de aeroportos,
Desapropriação/Sequestro/Tax
B
as Restrição de uso,
Permanente
Tempo
arrendamento, depreciação
Legenda
A
física ou histórica.
Valor Intacto
Vícios de construção, violação
B
C
Valor com CP
do código de construção, mão
de obra desqualificada,
A: Valor Intacto
infiltrações,
B: Ocorrência de CP ou
Recuperação
em uma etapa
descoberta do mesmo
Obras de Drenagens,Túneis
C: Etapa de Avaliação
Fundações, Corte e Aterro
A
D
Custo e responsabilidade
Estruturas de Contenção,
Uso
B
C
Retaludamento, Compactação
Fator de incerteza (Risco)
do Solo, etc.
D: Etapa de Recuperação
Custo e responsabilidade
Recuperação e
Contaminação do Solo ou
Uso
duas etapas
edificação:
Incentivo de Projeto (Risco)
Contaminação com
A
D
E: Pós reparo
C
Hidrocarbonetos/Metais/
Custo e responsabilidade
Uso
Solventes Amianto / Águas
B
F: Resistência de Mercado
Subterrâneas
Radioativas/Aterros/
Os danos são comparados
Recuperação e
Vazamento de tanques
com o valor da propriedade
três etapas
subterrâneos (LUST - leaking intacta. Ao determinar o
underground storage tank)
impacto no valor, é
E
A
D
Desastres Naturais
fundamental que se faça
C
Habitat Natural
uma distinção entre CP e
B
Inundações/Terremotos/
questões não relacionadas.
Vulcões/Tornados/Tipos de
Por exemplo, as condições
Modelo completo
solo/Escorregamentos/
de mercado podem ser
de CP
Infestação/Sulfato
responsáveis por mudanças
E F
A
Contaminação do Solo
de valor não relacionadas
D
C
Construção Contaminação
com a condição que está
Hidrocarbonetos / Metais /
sendo estudada.
B
Solventes Amianto /
O impacto das CPs nos
Insolvente
Radioactive terra Água / Aterro valores da propriedade é,
/ Sulfatos /Pântanos.
em última análise uma
A
questão empírica que requer
Aplicável a muitas CPs em
situações graves, onde exista a aplicação de uma ou mais
das três abordagens
uma perda completa ou
B
tradicionais de valor:
passivo líquido
C

Prêmio
A B

Mercado em
ascensão
B
A

Mercado em
declínio
A
B

Valor

Classe
I
Sem Condição
Prejudicial ou
Benéfica

Problema
Temporário
A
B

Valor em queda
A

C

Estigma e
uma etapa
D

A
B

C

Estigma e
duas etapas
A

D
C

B
Estigma e
três etapas
A

E
D
C

B

Sem valor
A

B

C
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O modelo das “condições prejudiciais” criado por Bell (1998), para o caso
de contaminação ambiental, considerou o comportamento do valor do imóvel
impactado conforme o “Gráfico de Bell” demonstrado na Figura 5, a seguir.
Figura 5 - Gráfico de Randall Bell para o modelo completo das Condições Prejudiciais
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Uso
Fator de Incerteza (Risco)

B
Ocorrência de
Condições Prejudiciais

Tempo

Fonte: Adaptado pelo autor de Bell (1998)

Nota-se, pelo “Gráfico de Bell”, a ocorrência de abrupta redução no valor
do imóvel quando da ocorrência ou descoberta da existência de “condição
prejudicial”, assim como a recuperação gradual do valor do bem, conforme as
demais etapas de recuperação são realizadas. Estas etapas consistem na avaliação,
remediação ou reparo e manutenção, pós-remediação ou pós-reparo das condições
prejudiciais.
Observa-se ainda que, após estas etapas, o valor do imóvel pode
apresentar diferentes comportamentos, em função da “resistência de mercado” que
poderá ocorrer, representado pelo trecho “F” no gráfico. Este conceito adotado por
Bell pode ser comparado ao conceito do estigma de mercado, que os demais
autores citavam, até então.
O método adotado por Bell (1998) para analisar o comportamento do
valor das propriedades estudadas baseou-se em análises de capitalização direta,
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com taxas de capitalização ajustadas ao risco, bem como ajustes das receitas, de
forma similar ao trabalho de Mundy (1992b), e a análise de dados de mercado, com
os quais Bell identificou a diminuição no valor de 10 imóveis vendidos, por ele
analisados. Nesta análise, ele estimou a diminuição no valor das propriedades
deduzindo o valor de mercado destas propriedades ainda contaminadas (valor da
venda no estado em que se encontravam) e o valor dos custos de remediação
gastos pelo comprador, do valor intacto destas propriedades, caso estivessem sem
a contaminação. A perda de valor remanescente pode ser relacionada ao efeito do
estigma de mercado (BELL, 1998).
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8

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aqui se apresenta o histórico do terreno, sua valoração monetária sem

considerar a contaminação presente, os valores obtidos com base na matriz das
condições prejudiciais, o gráfico de Bell e demais resultados obtidos e a discussão
resultantes da aplicação do modelo.
Vale mencionar ainda que, praticamente todos os estudos técnicos até
então conduzidos sobre a área analisada foram realizados pelo IPT, decorrendo daí
a quantidade de referências aqui utilizadas originárias deste instituto.
8.1

Histórico do terreno situado à Rua Cápua, Santo André, SP.
O histórico do imóvel foi obtido dos trabalhos técnicos elaborados pelo

IPT, como mencionado a seguir.
O DAEE é proprietário de uma gleba de 70.703 m2, obtida por meio de
desapropriação, conforme transcrição da matrícula n° R.2 – 8.891 em 19/09/1980 no
2° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André – S.P. (IPT, 2014).
Esse imóvel localiza-se ao fim da Rua Cápua, no bairro Utinga, município
de Santo André, próximo à Avenida dos Estados, importante eixo viário de acesso
ao município e ligação com as demais cidades da região, como mostra a Figura 6.
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Figura 6 - Localização do terreno da Rua Cápua, no bairro Utinga, Santo André, SP.

Fonte: Imagem extraída de Google Earth, em 15 abr. 2014

No final da década de 1980, esse local foi utilizado como bota-fora de solo
oriundo da retificação do Ribeirão dos Meninos (também conhecido como Córrego
dos Meninos). Atendendo a reclamações da população residente no bairro de
Utinga, em 22 de setembro de 1987, a CETESB fez uma vistoria no local e
constatou que o solo da escavação depositado na Rua Cápua estava emanando
odores característicos de hexaclorobenzeno - BHC (IPT, 2014).
No relato da visita consta que as obras de retificação estavam sendo
realizadas em terreno desapropriado das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo
(IRFM). O material oriundo da retificação (mistura de solos e resíduos da IRFM) foi
disposto diretamente no solo da área de estudo, sem prévia proteção. Naquele
momento foi estimado, pela Cetesb, que o volume de material contaminado
depositado foi de cerca de 10.000 m3 (dispostos no local sem qualquer preparação
do terreno) (IPT, 2014).
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Os relatos da Cetesb indicam que os materiais contaminados foram
depositados “no final da Rua Cápua e na Av. dos Estados, ao lado da firma
Quimbrasil” (IPT, 2014).
Para confirmar a presença de resíduos do pesticida, a CETESB fez uma
coleta de amostra no local da escavação e no boletim de análise de 06/10/87,
anexado aos autos do processo, foi indicada uma concentração de 435 mg/kg de
BHC, confirmando a contaminação do material de escavação com resíduos da IRFM
(IPT, 2014).
Em 09 de outubro do mesmo ano, após reunião realizada entre
profissionais da CETESB e do DAEE, ficou decidido, entre outras providências, que
o resíduo disposto no bota fora (terrenos localizados no bairro de Utinga no
Município de Santo André) deveriam ter tratamento adequado de modo a evitar
danos ao meio ambiente. Após uma nova reunião realizada entre representantes da
CETESB e DAEE, em 23 de outubro de 1987, ficou acordado que os resíduos,
devido à alta toxidade do hexaclorociclohexano - HCH, deveriam ser dispostos em
um sistema temporário de disposição. Este sistema contemplaria, naquele momento,
a construção de 05 células com geomembrana de policloreto de vinila - PVC e
geotêxtil não-tecido, em um dos locais já utilizados como bota-fora, no final da Rua
Cápua (IPT, 2014).
Essas células foram construídas a partir de escavações no terreno
natural, em forma trapezoidal. O fundo foi preenchido por brita 3 ou 4, e 20 cm de
areia. Sobre essa camada de brita e areia, foi colocada uma camada de geotêxtil
não-tecido, coberto por uma geomembrana de PVC de 0,8 mm, que se estendia até
as bordas externas da célula, coberta com 30 a 50 cm de argila compactada. A
mistura de solo e resíduo da IRFM foi disposta e coberta por outra geomembrana de
PVC e mais uma camada de argila compactada com 20 a 30 cm de espessura sobre
a geomembrana superior. Em 07 de maio de 1988, duas novas células de contenção
foram construídas, pois as 05 construídas já estavam cheias e ainda existia material
a ser disposto. Em 30 de agosto de 1988 a construção das 07 células de contenção
estava concluída (IPT, 2014).
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Em abril de 1988, ao redor das células de contenção de resíduos, foram
construídos 4 poços de monitoramento que deveriam ser monitorados a cada 3
meses (IPT, 2014).
Em 1998, em visitas realizadas por técnicos da CETESB de sua Agência
Ambiental de Santo André, foi detectado que os poços de monitoramento se
encontravam em situação precária e que seria necessário recuperar os já existentes
e instalar mais 3 poços, sendo um a jusante e dois nas laterais das células. Em 1999
a CETESB sugeriu que fosse feita uma investigação confirmatória na área contígua
às células de contenção de resíduos (IPT, 2014).
No ano de 2000, o IPT foi contratado pelo DAEE para a realização de
uma investigação confirmatória da contaminação na área de estudo. Neste ano,
foram instalados mais 5 poços de monitoramento denominados PZ-01, PZ-02, PZ03, PZ-04 e PZ-05, todos feitos com 2,0 m abaixo do nível d’água, revestidos com
PVC rígido branco de 2 polegadas e filtro ranhurado no último metro, protegido com
geotêxtil não-tecido. No ano de 2009 foram instalados mais 07 poços de
monitoramento denominados PM-01, PM-02, PM-03, PM-05, PM-06, PM-07 e PM-08
(IPT, 2014).
Em 2000, conforme convênio celebrado entre o DAEE e o IPT, o IPT
elaborou o Parecer Técnico IPT Nº 7.775/00. Este Parecer teve como objetivo a
elaboração de diagnóstico de possível contaminação de solo e água subterrânea na
área do bota-fora da Rua Cápua, em Santo André, SP (IPT, 2000).
Os resultados obtidos das análises químicas realizadas no solo e na água
subterrânea existente no entorno das células, constataram a presença do composto
HCH em concentrações que não representavam riscos adversos, porém indicando
provável fuga do material das células acondicionadas. Em dois locais amostrados,
foram identificadas concentrações anômalas de HCH. Estas anomalias eram
pontuais e poderiam estar associadas aos volumes originalmente remanescentes do
resíduo que não foram adequadamente dispostos na área, antes da fase de
envelopamento, não sendo, portanto, resultado de fuga a partir das células (IPT,
2000).
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O mapa potenciométrico levantado na época mostrou que a direção
preferencial do fluxo subterrâneo era para o córrego do Oratório (sentido noroeste),
o que contraria o fato de terem sido encontrados contaminantes para lado leste das
células. Análises das amostras de água do córrego do Oratório não confirmaram a
presença dos compostos denominados hexaclorociclohexano em concentrações
suficientes para caracterizar estes locais como poluídos por tais compostos. Neste
relatório de 2000, foram feitas recomendações de remoção de todo o resíduo
contido nas células, juntamente com o solo onde foram identificadas anomalias, para
deposição em aterro industrial controlado de resíduos Classe I. Recomendou-se
que, após a retirada, fosse coberta toda a área das células com solos limpos e fosse
desconsiderada, como alternativa para consumo, a água do aquífero livre ocorrente
na área, uma vez que esta se mostra inadequada para consumo humano (IPT,
2000).
Em novo trabalho, em 2005, o IPT apresentou para o DAEE, estudos de
métodos de remediação, podendo-se ressaltar três metodologias em ordem
crescente de prioridades que poderiam ser aplicadas na área: disposição em aterro
ou célula de segurança, biorremediação e oxidação química. Destaca-se que os
métodos de oxidação e biorremediação deveriam ser testados em escala laboratorial
e em estudo piloto na área em questão para avaliar seus respectivos graus de
eficácia e custos (IPT, 2005).
Com base nestas tecnologias de remediação propostas em 2005, um
novo relatório técnico, elaborado em 2008 pelo IPT, estudou as questões técnicas e
de custo envolvidas nestas alternativas, considerando a opinião de especialistas do
mercado e sugerindo novas pesquisas que incluíssem a técnica da dessorção
térmica por aquecimento por resistência elétrica (IPT, 2008)
Após o relatório entregue pelo IPT em 2005, o DAEE foi incumbido de
apresentar uma proposta de tratamento dos resíduos contaminados com HCH, com
respectivo cronograma de ações, bem como realizar a investigação confirmatória da
contaminação da área do entorno das células utilizadas no seu armazenamento
provisório, objetivando o atendimento às solicitações do Ministério Público do Estado
de São Paulo – Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Santo André, SP – em
seu Ofício 167/07 e 239/07 – IC nº 01/96 – PJMASA.
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Assim, o IPT realizou um estudo para o DAEE, apresentado em 12
o

relatórios parciais, consolidados no Relatório Técnico N 115053–205, datado de 18
de dezembro de 2009 (IPT, 2009).
Este último relatório demonstrou que existem concentrações superiores
aos limites estipulados pela CETESB nas amostras de água, solo e resíduos
contidos nas células. Os compostos que excederam os valores de intervenção para
uso residencial foram: alumínio, antimônio, arsênio, bário, boro, chumbo, cobalto,
cobre, cromo, manganês, mercúrio, níquel, nitrato (como N), benzeno, clorobenzeno
(mono), hexaclorobenzeno, dietilexil ftalato (DEHP), α-HCH (Alfa-HCH), β-HCH
(Beta-HCH),

γ-HCH

(Gama-HCH),

δ-HCH

(Delta-HCH)

e

PCB

(Bifenilas

Policloradas) total (IPT, 2009). Neste mesmo relatório foi concluído que a área do
entorno das células estava contaminada e que havia a necessidade de remoção da
fonte (material das células) ou inertização no local. Além disso, as investigações
nesta época sugeriram que poderia haver mais de uma fonte de contaminação, que
não seria apenas a partir de supostos vazamentos das células, mas também que o
fato do espalhamento prévio do material contaminado na superfície do solo,
imediatamente antes da construção das células, poderia ter contaminado o entorno
da área. Além disso, existia um depósito ao ar livre de materiais “inertes” a leste da
área das células e também a área a oeste das células, onde foram construídos
condomínios residenciais, que pertencia a um antigo matadouro que poderia ter
deixado resíduos no local. Esses fatos mostraram a complexidade do problema de
investigação da área, por envolver diversas variáveis, necessitando, assim, que
esses trabalhos fossem continuados para melhor entender os mecanismos com que
a contaminação por HCH estava ocorrendo no entorno da área das células (IPT,
2014).
Sobre esse relatório do IPT (2009), a CETESB manifestou-se com as
seguintes considerações:
-Necessidade de adotar um sistema de controle e prevenção de riscos
visando assegurar a integridade física do confinamento do material e a segurança
das pessoas da vizinhança; 
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-Colocação de cercas e avisos e implantação de procedimentos de
controle e monitoramento periódicos do local, mantendo registros sistemáticos dos
mesmos; 
-Detalhar as contaminações observadas no local de forma a delimitar as
plumas de contaminação dos diversos compartimentos físicos, sua extensão e
fonte(s); 
-A caracterização do material das células foi considerada como
conhecida; 
-Necessidade de definir previamente as unidades de exposição dentro da
área do condomínio, e recomendando realizar uma amostragem de solo
multiincremento nas mesmas; 
-Realizar avaliação de risco tóxico ao ser humano, interpretar seus
resultados e propor medidas cabíveis para mitigação; 
-Dar continuidade aos estudos sobre o desenvolvimento e a validação das
tecnologias para remediação da área, cabendo a apresentação de um cronograma
de atividades para acompanhamento da CETESB. 
As solicitações referentes à delimitação de plumas e definição das
unidades de exposição foram apresentadas nos relatórios RT IPT No 133220-205
(IPT, 2013a) e RT IPT No 135223-205 (IPT, 2013b).
Finalmente, em 2014, o IPT apresentou em seu relatório técnico intitulado
“Desenvolvimento e Validação de Tecnologias para Remediação de Solo e Água
Subterrânea Contaminados com Organoclorados – Plano de Intervenção” (IPT,
2014) todas as medidas de controle institucionais e emergenciais, medidas de
engenharia, medidas de remediação e complementares propostas, visando controlar
os potenciais riscos de exposição de receptores às substâncias químicas de
interesse identificadas nas amostras coletadas nos meios físicos estudados,
definindo ainda o cronograma de execução e os custos estimados para implantação
deste plano de intervenção para a área (IPT, 2014).
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8.2

Valoração monetária do imóvel sem consideração da contaminação
Para estimar o atual valor do terreno supondo-se inexistente a

contaminação ambiental, utilizou-se o Método Comparativo Direto de Dados de
Mercado como a homogeneização por fatores, conforme definido pela ABNT NBR
14.653-2: “Avaliação de Bens. Parte 2 – Imóveis Urbanos” (ABNT, 2011).
O imóvel avaliando trata-se de um terreno sem benfeitorias com 70.703
m2 de área, com topografia plana, situado no bairro Utinga, em Santo André, com
acessos pela Rua Cápua e Assunção, em Zona de Reestruturação Urbana conforme
definido pelo Plano Diretor de Santo André, nos trabalhos de Fontes (2010) e
Klintowitz (2009).
Em sua divisa lateral esquerda, à oeste, confronta-se com os
condomínios residenciais “Flamboyant” e “Ypê”, de padrão construtivo médio
(IBAPE, 2011) composto por residências unifamiliares do tipo sobrados geminados e
edifícios de apartamentos residenciais com 4 andares, sem elevador.
O terreno faz divisa com o Córrego do Oratório, em parte dos fundos. À
sua direita encontra-se outro terreno disponível, com características semelhantes ao
avaliando.
Sua testada, com quase 200 metros, faz divisa com os fundos das casas
da rua Messina e tem acesso direto pelo fim das Ruas Cápua e Assunção, como
indicam as Figura 7 e
Figura 8.
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Figura 7 - Vista do terreno avaliando, ao fim da Rua Assunção.

Fonte: Imagem extraída de Google Earth, em 15 abr. 2014.
Figura 8 - Vista do acesso ao terreno avaliando, ao fim da Rua Cápua

Fonte: Imagem extraída de Google Earth, em 15 abr. 2014.
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Apesar do acesso ao imóvel ocorrer pelas ruas secundárias do bairro,
este se encontra a menos de 1 km de importantes vias locais, sendo exemplo não só
a Avenida dos Estados, como a Avenida Visconde de Cairú, Avenida Utinga e
Avenida Nova Iorque.
Estas vias dispõem de serviços de transporte público, comércio
diversificado, praças, etc.
O local pertence à Macrozona Urbana, Zona de Reestruturação Urbana,
caracterizada pela predominância do uso misto, incidência de edificações e terrenos
não utilizados ou subutilizados, conforme definição do Plano Diretor do município.
Conforme Fontes (2010) e Klintowitz (2009), para o uso residencial
unifamiliar, que é o caso da microrregião, a prefeitura adota um coeficiente de
aproveitamento básico de 1,34, taxa de ocupação máxima de 67% e taxa de
permeabilidade de 15.
Os lotes-padrão no local tem dimensões de 8x30 metros.
Ressalta-se que, assim como outros imóveis neste local e mencionado
anteriormente, o imóvel em questão não se trata de um lote padrão, assemelhandose aos terrenos industriais presentes na região.
O mercado local tem ofertado imóveis com estas características para a
incorporação imobiliária de condomínios verticais com a implantação de edifícios
com mais de 10 pavimentos, com elevador, demonstrando a transformação do
bairro, hoje caracterizado por uma ocupação residencial horizontal de padrões
popular a médio para uma ocupação de prédios de apartamento de padrão médio,
conforme definição do IBAPE (2011).
Com base nas condições atuais de mercado, o imóvel pode ser admitido
com boa liquidez, desconsiderando-se o fato das restrições impostas pela sua
situação ambiental, questão essa posteriormente analisada neste trabalho.
Conforme mencionado nos procedimentos metodológicos, a seleção dos
dados para composição da amostra considerou anúncios de imóveis do tipo terrenos
com mais de 5.000 m2 de área, que se situassem no mesmo bairro do imóvel
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avaliando, bairro Utinga, ou que se localizassem no mesmo zoneamento urbano
definido pelo Plano Diretor de Santo André, a Zona de Reestruturação Urbana.
A localização dos imóveis selecionados como amostra para a valoração
do terreno da Rua Cápua e a tabela com as informações coletadas destes imóveis
encontram-se na Figura 9 e Quadro 1, a seguir. A Figura 9 apresenta ainda a área
do município de Santo André, em azul.
A Figura 10 identifica a localização das amostras selecionadas dos
terrenos e o zoneamento urbano do município, onde a área na cor alaranjada indica
a Zona de Reestruturação Urbana, enquanto a cor amarelada indica a Zona de
Qualificação Urbana do Município de Santo André.
No Quadro 2 disponibilizam-se as informações complementares das
amostras selecionadas, coletadas junto ao site da Prefeitura de Santo André, onde
nota-se a informação de Setor, Quadra e Lote – SQL, bem como as áreas e os
valores venais baseados na Planta Genérica de Valores – PGV do município,
utilizados para a cobrança do IPTU.
O valor unitário do metro quadrado de terreno daí decorrente foi utilizado
para cálculo do fator localização destas amostras, em relação à situação paradigma,
adotada como sendo a mesma do terreno avaliando.
Com base nestes dados construiu-se o Quadro 3, onde obteve-se o valor
unitário do metro quadrado para a situação paradigma, após a exclusão das
amostras que não atenderam ao critério de Chauvenet.
Decorre daí que o valor do metro quadrado do terreno avaliando foi de R$
1.289,28, com desvio padrão de R$ 335,62 que, aplicado à área do terreno da Rua
Cápua, resultou no Valor de Mercado de R$ 91.156.048,81.
Para entrada no modelo de Bell (1998) foi adotado o Valor de Mercado de
R$ 90.000.000,00 para o terreno da Rua Cápua.

Figura 9 - Mapa de localização das amostras dos terrenos selecionados
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Quadro 1 - Dados das amostras selecionadas de terrenos no município de Santo André
Elemento
Amostral

Fonte:

Data pesquisa:

Tipo imóvel:

Zona

Bairro

Endereço

A1

WEB Casas

28/03/2014

terreno c/ galpão

Reestruturação
Urbana

Utinga

Av. Dos Estados, 1.211

17.191,79

20.000.000,00

1.163,35

125,00

183,00

60,00

plana

A2

OLX

28/03/2014

terreno

Reestruturação
Urbana

Utinga

Av. Dos Estados, 1.001

195.000,00

156.000.000,00

800,00

460,00

400,00

500,00

plana

A3

OLX

28/03/2014

terreno

Reestruturação
Urbana

Jd. Alzira Franco

Av. Dos Estados, 8.000

109.530,24

93.000.000,00

849,08

80,00

550,00

230,00

plana

A4

Viva Real

28/03/2014

terreno c/ galpão

Reestruturação
Urbana

Campestre

Rua Jorge Velho, 57

17.115,00

28.000.000,00

1.635,99

140,00

120,00

140,00

plana

A5

OLX

28/03/2014

terreno

Reestruturação
Urbana

Jd. Alzira Franco

Av. Dos Estados, 8.293

77.794,00

20.280.000,00

260,69

158,00

410,00

190,00

aclive

A6

OLX

28/03/2014

terreno

Reestruturação
Urbana

Jd. Alzira Franco

Rua Capitão João, 130

14.006,25

17.500.000,00

1.249,44

93,45

145,60

95,73

plano

A7

Viva Real

31/03/2014

terreno

Reestruturação
Urbana

Utinga

Av. Dos Estados, 2.000

5.000,00

15.000.000,00

3.000,00

50,00

120,00

50,00

plano

A8

Viva Real

31/03/2014

terreno c/ galpão

Qualificação
Urbana

Vila Camilópolis

Rua Olimpia, 405

7.920,00

10.000.000,00

1.262,63

60,00

130,00

60,00

plano

A9

Viva Real

31/03/2014

terreno

Reestruturação
Urbana

Campestre

Av. Industrial, 2.845

5.500,00

15.000.000,00

2.727,27

50,00

100,00

50,00

plano

Área (m2)

Preço (R$)

Preço unitário
Fotos (fonte: Google
Testada (m) Profundidade (m) Fundo (m) Topografia
(R$/m2)
e anuncios)

64

Figura 10 - Zoneamento Urbano de Santo André e localização das amostras de terrenos
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Quadro 2 - Informações complementares das amostras de terrenos
Classificação Fiscal (www.santoandre.sp.gov.br/portalservico)

Área cadastro Prefeitura (m2)
Benfeitorias

Terreno2

Setor:

Quadra:

Lote:

A1

2

126

12

147.688,00

A2

2

126

10

56.155,00

-

10.794.997,50

-

192,24

A3

5

146

65, 66 e 73

109.530,24

-

27.349.821,96

-

249,70

A4

1

174

6

15.000,00

A5

14

115

53

74.294,33

-

21.423.037,30

-

288,35

A6

5

146

54 e 55

14.006,00

-

2.692.453,65

-

192,24

A7

1

206

10

5.000,00

-

1.160.623,23

-

232,12

A8

8

122

36

7.920,00

A9

1

28

1

5.500,00

-

2.442.354,97

-

444,06

AVALIANDO

2

126

7

70.703,00

-

19.188.201,77

-

271,39

3.080,00

6.560,00

5.347,00

28.390.910,71

2.883.535,97

3.592.654,31

Benfeitorias3

Valor unitário
terreno na PGV*
(R$/m2)

Elemento amostral:

PARADIGMA

Terreno

Valor Venal abr/14 (R$)

4.027.114,64

7.119.880,62

5.119.245,72

192,24

192,24

453,62

271,39

* O valor unitário do terreno na Planta Genérica de Valores do Município de Santo André foi calculado dividindo-se o Valor Venal do Terreno por sua Área, conforme cadastro da prefeitura local.

Fonte: Dados da Prefeitura de Santo André disponíveis em <http://www.santoandre.sp.gov.br/portalservico/>. Acesso em 15 abr. 2014.

66

Quadro 3 - Homogeneização das amostras de terrenos por fatores

Amostra:
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Preço unitário (R$/m2)
1.163,35
800,00
849,08
1.635,99
260,69
1.249,44
3.000,00
1.262,63
2.727,27

Correção
no valor

Fator Fonte
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

-

116,33
80,00
84,91
163,60
26,07
124,94
300,00
126,26
272,73

Fator Localização
1,41
1,41
1,09
1,41
0,94
1,41
1,17
0,60
0,61

Correção
Preço Unitário
no valor Homogeneizado (R$/m2)
479,02
329,41
73,76
673,64
15,33
514,48
507,49
- 507,22
- 1.060,49

1.526,04
1.049,41
837,93
2.146,04
219,29
1.638,97
3.207,49
629,14
1.394,06
MEDIA
DESVIO PADRAO
% desvio
EXCLUÍDOS

Chauvenet
0,71
0,71
1,34 < 1,65 *

excluido
excluido

1,04
excluido
excluido
0,31
1.289,28
335,62
26%
A4, A5,A7 e A8

* Atende Chauvenet p/ 5 amostras (THOFEHRN, 2008)
Obs: Elaborada conforme Norma IBAPE 2011 considerando os terrenos como industriais (considerados: Fator Fonte e Localização)
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8.3

Definição da Matriz das Condições Prejudiciais para o caso da Rua
Cápua
A matriz das condições prejudiciais relativa à contaminação ambiental

presente no terreno da Rua Cápua segue no Quadro 4.

Quadro 4 - Matriz das Condições Prejudiciais para o terreno da Rua Cápua
Estágios de recuperação do valor
Avaliação
-Custos para avaliar a
Condição Prejudicial (estudos
ambientais):
Custo
R$ 2.500.000,00
-Custos das
responsabilidades:*
100% do valor do imóvel
Questões a
analisar
Uso

-Fator Incerteza:

Período (anos)

Desprezíveis (R$0,00)

-Incentivo de projeto
Não se aplica

2000 a 2014

Pós-reparo

-Custos para reparar (plano de -Custos pós-reparos
intervenção):
(monitoramento)**

R$ 44.814.500,00
-Custos das
responsabilidades:*
100% do valor do imóvel
-Perdas de utilidade,
-Perdas de utilidade, restrições diminuição das receitas,
ao uso, interrupções, etc:
aumento das despesas,
restrições, etc:
Desprezíveis (R$0,00)

Risco

Reparo

Não se aplica

2014 a 2021

R$ 250.000,00
-Custos das
responsabilidades:***
R$ 0,00
-Perdas de utilidade pósreparos, alteração do uso
eficiente do imóvel, etc:
Desprezíveis (R$0,00)

-Resistência de mercado
Calculado (R$0)

após 2021**

* Considerou-se que o Termo de Compromisso Procedimental firmado com o Ministério Público inviabilizou a
negociação do imóvel e obrigou o proprietário a arcar com os custos de sua avaliação e remediação da condição
prejudicial (contaminação ambiental), o que resultou em custos equivalentes ao valor integral do imóvel acrescidos da
obrigação de descontaminá-lo, tornando seu valor de mercado negativo.
** O monitoramente ambiental do local se encerraria em janeiro de 2023. À partir deste período, o imóvel não mais
apresentaria custos em decorrência da questão ambiental. Esse prazo foi considerado no Gráfico de Bell.
*** O atendimento das exigências do Ministério Público removem os custos das responsabilidades assumidas, e o
imóvel pode ser negociado novamente, voltando a apresentar, portanto, valor de mercado positivo.
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Para a definição dos Custos envolvidos no estágio de Avaliação da
Condição Prejudicial para o terreno da Rua Cápua, optou-se por entrevistar o atual
Chefe do Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas – LRAC, pertencente ao
Centro de Tecnologias Geoambientais – CTGeo do IPT, Profº Dr. Nestor Kenji
Yoshikawa. O Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas elaborou a maioria
dos relatórios técnicos emitidos pelo IPT, desde as etapas de avaliação e
diagnóstico ambiental até a proposição do plano de intervenção para o terreno em
questão.
Os demais valores e considerações foram comentados anteriormente no
item 6 deste trabalho.
O período de tempo entre as etapas foi considerado com base no
cronograma do plano de intervenção proposto pelo IPT (2014).
8.4

Entrevista presencial com pesquisador do IPT, em 15/04/2014
O IPT elaborou os primeiros relatórios técnicos para o caso da Rua

Cápua no ano 2000, atuando nas etapas de investigação confirmatória e
investigação detalhada da contaminação ambiental presente no local.
Outros relatórios foram elaborados até a conclusão do plano de
intervenção para a área, em 2014.
De acordo com as informações de Yoshikawa (2014), outras empresas
também participaram na prestação destes serviços ao DAEE e o custo estimado
para a realização deles foi de R$ 2.500.000,00, durante este período.
No atual estágio em que se encontra o terreno, uma alternativa possível
ao proprietário seria buscar um empréstimo junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES para o financiamento dos mais de
R$ 45 milhões para a implantação do plano de intervenção e monitoramento da
área, elaborado pelo IPT. Essa alternativa seria a menos dispendiosa do ponto de
vista financeiro, podendo apresentar taxas de juros reduzidas.
A execução do plano de remediação para a área poderia ser realizada por
empresas tecnicamente capazes, disponíveis no mercado.
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É importante ressaltar que ficou acordado entre o Ministério Público e o
DAEE o compromisso assumido pelo proprietário de efetuar a descontaminação do
local. Durante este prazo o imóvel não seria comercializado.
8.5

Cálculo do estigma de mercado associado ao terreno
descontaminado
Para o cálculo do eventual estigma de mercado que a propriedade

sofreria, após sua descontaminação, como já mencionado anteriormente, foram
coletados dados adotando-se os mesmos procedimentos em atendimento aos
critérios das normas ABNT NBR 14653 (2011) e IBAPE (2011) para a aplicação do
Método Comparativo Direto de Dados de Mercado.
As amostras de residências, coletadas nos condomínios vizinhos ao
terreno avaliando, são mostradas no Quadro 5.
Observa-se a homogeneidade dessa amostragem pelo desvio padrão
apresentado, de 2% em relação ao valor unitário médio, mesmo sem a aplicação de
fatores.
Por sua vez, o Quadro 6 apresenta as amostras das residências
coletadas no bairro Utinga, região da Vila Metalúrgica, próximas aos condomínios
citados anteriormente, mas fora deles.
Esta amostragem mostrou-se homogênea após a aplicação do fator
padrão construtivo (IBAPE, 2011) conforme critérios estabelecidos anteriormente,
nos procedimentos metodológicos. Nota-se que o desvio padrão obtido representa
apenas 11% do valor unitário médio do metro quadrado destes imóveis.
Comparando-se os valores unitários médios obtidos, nota-se que os
imóveis vizinhos ao terreno Rua Cápua, dentro dos condomínios, apesar de
impactados pela contaminação ambiental, apresentam valores unitários médios 35%
superior àquele dos imóveis sendo ofertados fora dos condomínios, considerados
não contaminados.
Mesmo considerando-se a valorização que os imóveis do condomínio
apresentariam por conta das opções de lazer e segurança, representando um fator
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diferencial em relação aos imóveis fora do condomínio, a ser descontado do valor
unitário para comparação, entende-se que este fator não seria suficiente para
justificar uma redução nos valores unitários dentro dos condomínios em relação aos
valores unitários no bairro. Sendo assim, é possível considerar que o mercado local
não estigmatizou os imóveis dos condomínios vizinhos por conta da contaminação
local.
Outro indício que corrobora esta consideração é o próprio fato de as
amostras dos imóveis dentro dos condomínios, sabendo-se que os condomínios
Flamboyant e Ypê estão mais próximos à contaminação do terreno vizinho, em
relação aos condomínios Acácia e Bouganvillle, não mostrarem diferenciação no
valor do metro quadrado, conforme observa-se no Quadro 5.
Pode-se supor que este fato ocorra pelo desconhecimento do mercado
acerca

da

existência

desta

condição prejudicial, ou

das suas possíveis

consequências, ou ainda, pelo mercado não ter a percepção das restrições que tal
condição acarretaria ao uso ou custo do bem imóvel.
Por analogia, foi considerado que o valor do estigma do terreno da rua
Cápua, após sua remediação, seria desprezível, e com base nestes valores e
considerações, construiu-se o Gráfico de Bell, na Figura 11.

Quadro 5 - Dados das amostras selecionadas de sobrados nos condomínios vizinhos

Amostra:

Fonte:

Data pesquisa:

A1

Viva Real

04/04/2014

A2

WEB casas

04/04/2014

A3

WEB casas

04/04/2014

A4

WEB casas

04/04/2014

A5

WEB casas

04/04/2014

A6

WEB casas

04/04/2014

A7

WEB casas

04/04/2014

Tipo imóvel:
Sobrado nos
condomínios
Sobrado nos
condomínios
Sobrado nos
condomínios
Sobrado nos
condomínios
Sobrado nos
condomínios
Sobrado nos
condomínios
Sobrado nos
condomínios

* Atende Chauvenet p/ 6 amostras (THOFEHRN, 2008)

Bairro

Utinga
Utinga
Utinga
Utinga
Utinga
Utinga
Utinga

Região
Vila
Metalúrgica
Vila
Metalúrgica
Vila
Metalúrgica
Vila
Metalúrgica
Vila
Metalúrgica
Vila
Metalúrgica
Vila
Metalúrgica

Endereço

Área Terreno
(m2)

Área
Construída
(m2)

Vagas
Dormitório Banheiros
Garagem
s

Preço (R$)

Preço
unitário
(R$/m2)

Chauvene
t

Av. Utinga, 1.850

114,00

89,00

2

2

2

360.000,00

4.044,94

Av. Utinga, 1.850

114,00

68,00

2

2

2

330.000,00

4.852,94 -

0,38

Av. Utinga, 1.850

114,00

89,00

2

2

2

430.000,00

4.831,46 -

0,58

Av. Utinga, 1.850

114,00

68,00

2

2

2

340.000,00

5.000,00

0,93

Av. Utinga, 1.850

114,00

82,00

2

2

2

390.000,00

4.756,10 -

1,25

Av. Utinga, 1.850

114,00

82,00

2

2

2

400.000,00

4.878,05 -

0,16

Av. Utinga, 1.850

114,00

89,00

2

2

2

450.000,00

5.056,18

1,44 < 1,73 *

MÉDIA
DESVIO PADRÃO
% desvio

Excluida

4.895,79
111,70
2%
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Quadro 6 - Dados das amostras selecionadas de residências na região da Vila Metalúrgica

Amostra:

Fonte:

Data pesquisa:

Tipo imóvel:

Bairro

Região

Área Terreno
(m2)

A1

WEB casas

04/04/2014

Casa térrea no
bairro

Utinga

Vila Metalúrgica

N/I

A2

WEB casas

07/04/2014

Casa térrea no
bairro

Utinga

Vila Metalúrgica

A3

WEB casas

07/04/2014

Casa térrea no
bairro

Utinga

Vila Metalúrgica

A4

WEB casas

07/04/2014

Casa térrea no
bairro

Utinga

Vila Metalúrgica

A5

WEB casas

07/04/2014

Casa térrea no
bairro

Utinga

Vila Metalúrgica

A6

WEB casas

07/04/2014

Casa térrea no
bairro

Utinga

A7

WEB casas

07/04/2014

Casa térrea no
bairro

A8

WEB casas

07/04/2014

Casa térrea no
bairro

Área Construída
Dormitórios Banheiros
(m2)

120,00

2

1

88,00

2

1

129,00

2

1

135,00

2

N/I

105,00

Vila Metalúrgica

N/I

Utinga

Vila Metalúrgica

N/I

Utinga

Vila Metalúrgica

160,00

N/I

120,00

240,00

Vagas
Garagem

4

Padrão
Construtivo

Fator
Padrão
Construtivo

Preço (R$)

Preço
unitário
(R$/m2)

Fotos (fonte:
Google e
anuncios)

Chauvenet

Médio

1,00

450.000,00

3.750,00

3.750,00

1,69 < 1,86*

Simples

1,31

220.000,00

2.500,00

3.281,25

0,34

2

Simples

1,31

280.000,00

2.170,54

2.848,84 -

0,91

3

2

Simples

1,31

281.000,00

2.081,48

2.731,94 -

1,24

2

1

2

Médio

1,00

360.000,00

3.428,57

3.428,57

0,76

147,00

2

1

2

Simples

1,31

370.000,00

2.517,01

3.303,57

0,40

116,00

2

1

1

Simples

1,31

250.000,00

2.155,17

2.828,66 -

0,96

180,00

2

1

1

Simples

1,31

430.000,00

2.388,89

3.135,42 -

0,08

-

MÉDIA
DESVIO PADRÃO

* Atende Chauvenet p/ 8 amostras (THOFEHRN, 2008)

Preço unitário
homogeneizado
(R$/m2)

% desvio

3.163,53
347,62
11%

73

74

8.6

Gráfico de Bell para o terreno da rua Cápua
A Figura 11 mostra o Gráfico de Bell, construído com base nas

considerações e valores calculados até então.
Deste gráfico foi possível notar a magnitude dos impactos que a
contaminação ambiental ocasionou no valor de mercado do imóvel ao longo do
tempo.
A atribuição da responsabilidade de descontaminação do terreno, bem
como a impossibilidade de negociação do imóvel no período, acarretaram no valor
de mercado negativo da ordem de R$ 47,5 milhões quando do momento de
descoberta da condição prejudicial, no ano 2000, como já mencionado nos
procedimentos metodológicos.
Esse valor se justifica por todos os custos a serem incorridos após este
ano, para o reparo e monitoramento da condição (contaminação ambiental) presente
no local, contabilizados sobre o valor de mercado nulo que o terreno dispunha.
Significa que a propriedade do terreno acarretava a assunção de obrigações desta
ordem de grandeza, ao proprietário.
Após o ano 2000, nota-se no gráfico a recuperação de valor em
decorrência dos investimentos em avaliação da condição prejudicial, situação que se
prolongou até o presente ano de 2014, quando da definição do plano de intervenção
elaborado pelo IPT (2014).
Conforme mencionado, considerou-se que o proprietário implantaria,
ainda em 2014, o plano de intervenção proposto, acarretando em investimentos
diretos em descontaminação na ordem de R$ 44.814.500,00 até o início do ano
2021, correspondente ao valor do plano de intervenção sem a etapa de
monitoramento. O gráfico de Bell indica essa nova reta, com declividade mais
acentuada de recuperação do valor, na Figura 11.
Neste ponto, correspondente ao mês de fevereiro de 2021, o imóvel se
encontraria remediado e o custo correspondente à responsabilidade de reparo da

75

situação, retirado. Portanto, observa-se a recuperação instantânea de valor de
mercado decorrente da possibilidade de negociação do imóvel.
Entre março de 2021 e janeiro de 2023, o proprietário do imóvel ainda
investiria R$ 250 mil nas ações de monitoramento ambiental na fase pós reparo da
condição prejudicial, o que representa a reta de pequena inclinação que culminaria
na total recuperação do valor de mercado do terreno da rua Cápua, no valor de R$
90 milhões, em 2023, uma vez que o imóvel não sofreria as consequência da
resistência de mercado, ou estigma, justificado anteriormente.
As restrições ao uso do terreno não impactaram o gráfico, bem como os
riscos envolvidos nos três estágios de recuperação do valor, em decorrência da não
aplicabilidade dos riscos nos estágios de avaliação e reparo e do estigma pós reparo
ter sido calculado como sendo nulo.
Os valores notáveis nos pontos do gráfico de Bell para o terreno da rua
Cápua foram, no ano base de 2014, de: R$ 90 milhões até o ano 2000; R$ 47,5
milhões negativos em 2000; R$ 45 milhões negativos em janeiro de 2014; R$ 780
mil negativos em fevereiro de 2021; R$ 89,8 milhões em março de 2021; e R$ 90
milhões em agosto de 2023.
Para facilitar a discussão do modelo, foi construído um gráfico simulado
em que foram desconsideradas as responsabilidades junto ao Ministério Público,
para o terreno avaliando, bem como traçadas curvas de possíveis valores para os
riscos nos estágios de avaliação (fator incerteza), reparo (incentivo de projeto) e pós
reparo (estigma), conforme ilustrado na Figura 12.
O gráfico de Bell simulado com riscos e sem responsabilidades adotou,
para fins de comparação, riscos de até 20%, para mais ou para menos, em relação
aos valores assumidos pelo imóvel, em cada estágio do modelo. Essa é uma
consideração simples, mas que possibilita ilustrar as diferentes curvas que poderiam
surgir para o modelo das condições prejudiciais, quando obtidos diferentes valores
de risco nos estágios de recuperação do valor.
As
anteriormente.

condições

de

restrição

ao

uso

foram

desprezadas,

como
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Nota-se inclusive que, o desconhecimento do mercado acerca da
condição prejudicial poderia ser proveitosa para o proprietário do terreno, caso o
fator incerteza fosse inferior aos reais custos a incorrer na avaliação e recuperação
da contaminação ambiental. O gráfico ilustra essa situação no início da curva de
valores máximos, quando o valor do terreno poderia estar superavaliado pelo
mercado em relação aos reais custos a incorrer nas futuras etapas de avaliação,
remediação e monitoramento da questão ambiental.
Inversamente, o mercado poderia ser mais restritivo ao imóvel, logo após
a descoberta da condição prejudicial, o que poderia afetar gravemente o seu valor, a
ponto de torná-lo negativo, como se observa na curva dos valores mínimos na
Figura 12. O terreno só passaria a ter valor de mercado durante a fase de avaliação
da condição prejudicial, após setembro de 2001.
Outra consideração a ser observada, comparando-se as curvas
apresentadas, é a diferença introduzida pelas responsabilidades decorrentes da
condição real do imóvel, causando impactos no valor mais expressivos do que
aqueles simulados, em decorrência do impeditivo de negociação do terreno. Tal
condição desloca o gráfico de Bell para os valores negativos, mudando a
configuração prevista para as condições prejudiciais da classe VIII, conforme
ilustrado na Figura 12 e discutido anteriormente (BELL, 1998).
Apesar deste deslocamento entre as curvas, é possível notar que o
comportamento gráfico de recuperação do valor de mercado do terreno contaminado
assumem o padrão previsto pelo modelo completo das condições prejudiciais,
proposto por Bell (1998).
Como resultado da aplicação do modelo de Bell para o terreno da Rua
Cápua, considerou-se o valor perdido com a contaminação ambiental, no tempo,
aplicado a uma taxa de retorno de 0,5% ao mês, como um custo mínimo de
oportunidade que o proprietário do imóvel incorreria (adotado como uma referência
ao retorno médio de uma aplicação na poupança), resultando no gráfico
apresentado na Figura 13.
Este gráfico considera o retorno possível caso o valor de mercado perdido
com a contaminação ambiental estivesse aplicado, no período de tempo do modelo,
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ilustrando a ordem de grandeza do impacto financeiro que a contaminação
ambiental causou ao proprietário do imóvel.
Caso os valores perdidos com a impossibilidade de negociação do terreno
e custos com obrigações de recuperar ambientalmente o local, fossem integralmente
investidos logo na descoberta da contaminação, no ano 2000, em uma aplicação
conservadora que obtivesse retornos líquidos de 0,5% ao mês, o valor rendido até
janeiro de 2023, quando cessariam esses “investimentos”, atingiria o montante de
aproximadamente R$ 394 milhões, valor este que seria suficiente para comprar mais
de quatro terrenos idênticos ao avaliando, sem contaminação.
Nota-se neste gráfico que, com o passar do tempo os valores a serem
investidos seriam menores, bem como o prazo da “aplicação”, o que resultaria no
decréscimo dos “possíveis retornos esperados”, nesta aplicação alternativa aqui
suposta.

Figura 11 - Gráfico de Bell para o terreno da rua Cápua

AVALIAÇÃO

REPARO

PÓS-REPARO
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Figura 12 - Gráfico de Bell para o terreno da rua Cápua simulando valores com risco e sem responsabilidades
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Figura 13 - Custo de oportunidade baseado no modelo de Bell para o terreno da Rua Cápua
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CONCLUSÕES
O modelo das condições prejudiciais proposto por Bell (1998) mostrou-se

aplicável ao caso do terreno da Rua Cápua.
Sua aplicação ao caso aqui estudado mostrou-se útil, na medida em que
define os procedimentos a adotar para identificar os impactos da contaminação
ambiental no valor de mercado do terreno, no tempo.
Bell não propôs um método de valoração monetária de imóveis
contaminados, mas definiu, através de seu modelo, as medidas necessárias para
identificar os impactos de diversas classes de condições prejudiciais no valor de
bens imóveis, no tempo (BELL, 1998).
Os valores obtidos com o modelo poderiam ser utilizados como
informações adicionais em análises de viabilidade e tomada de decisão acerca do
projeto de remediação do local, bem como na definição do futuro uso do terreno ou
investimentos necessários para recuperação do valor, etc.
Entretanto,

a

aplicação

do

modelo

mostrou-se

afetada

pelas

responsabilidades assumidas pelo proprietário junto ao Ministério Público,
impossibilitando a negociação do imóvel durante as fases de avaliação e reparo da
condição prejudicial.
Tal situação impediu a avaliação do valor de mercado do imóvel durante
estas fases, impossibilitando a identificação de situações que permitissem a
negociação do imóvel por preços ainda vantajosos para o proprietário, como
proposto na situação simulada.
Uma importante limitação identificada no modelo de Bell foi a
impossibilidade de cálculo, para o caso da Rua Cápua, dos riscos relativos ao fator
incerteza, uma vez que se tornaria inviável simular as condições de mercado
retroativas à época da descoberta da contaminação do imóvel, nos anos 2000.
Conceitualmente, não haveria como identificar quaisquer riscos inerentes ao
mercado no passado.

82

A aplicação do modelo das condições prejudiciais ao terreno da Rua
Cápua levantou questões que mereceriam estudos aprofundados futuramente, tais
como:
-A adaptação do modelo de Bell para uso na engenharia ambiental como
uma ferramenta para avaliar os impactos financeiros decorrentes dos danos
ambientais, em complemento aos métodos de valoração monetária de danos
ambientais;
-O desconhecimento do mercado local das consequências que os
impactos da contaminação ambiental poderiam acarretar ao valor da propriedade,
fato este refletido na inexistência do estigma de mercado na fase pós remediação,
para o caso aqui discutido;
-A aplicação deste modelo como ferramenta complementar em estudos
de viabilidade econômico-financeira, tanto para a seleção das alternativas de
remediação da propriedade, quanto para a tomada de decisão dos agentes de
mercado envolvidos de alguma forma, com o imóvel contaminado, na medida em
que o modelo considera as interferências relativas ao seu custo, uso e risco, no
tempo, no valor do bem;
-O impacto que as restrições ao uso causariam no comportamento do
modelo, especialmente quando aplicado em propriedades produtivas;
-A aplicabilidade do modelo para avaliação de impactos no valor de
propriedades rurais contaminadas;
-A discussão das medidas compensatórias, restrições, sanções, multas e
ações de remediação e recuperação a serem adotadas pelos agentes fiscalizadores,
órgãos ambientais, ministério público e outros, considerando-se os impactos
financeiros daí resultantes, estimados pelo modelo das condições prejudiciais; e
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