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Introdução

CONTEXTUALIZAÇÃO DA CIDADE 

Evolução da Ocupação e da 
Mancha Urbana de Belo 

Horizonte



Introdução

Mapeamento do 
Mercado Imobiliário 

Habitacional

VHP - R$/m²

800,01 - 850,00

850,01 - 900,00

900,01 - 950,00

950,01 - 1000,00

1000,01 - 1050,00

1050,01 - 1100,00

1100,01 - 1150,00

1150,01 - 1200,00

1200,01 - 1250,00

1250,01 - 1300,00

1300,01 - 1350,00

1350,01 - 1400,00

1400,01 - 1450,00

1450,01 - 1500,00

1500,01 - 1550,00



Introdução
• Modelo de Apartamentos – locação

Unitário = e^(  +1,884335719 + 0,0002001688511 * Setor²

-0,07401904602 * Conservação Unidade -2,043319592 / Data

+0,04292915146 * Vaga Coberta Livre + 0,044979386 * Vaga Cob. Presa

-0,008295188918 * Área Coberta + 0,0362620571 * Qtd. Quartos²

+0,08313914047 * Qtd. Quartos Empregada + 0,2907339897 * Qtd. Suites 
+0,1638442133 * Elevadores + 0,2099770769 *w*y)

• Área
• Localização

• Quartos / Suítes
• Vagas de Garagem
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MÉTODOS DE AGREGAÇÃO DE 
AMOSTRAS

• I. Seleção das amostras por faixas predefinidas (áreas construídas, idade 
do imóvel, número de vagas de garagem, renda, etc.) 

• II. Seleção das amostras por clustering 
• a. K-médias 
• b. Self-organizing maps 
• c. Clustering por densidade (DBSCAN) 
• d. Clustering baseado na aplicação do clustering aos grafos (SNN) 

• III. Variograma para a restrição do universo amostral 



MÉTODOS DE AGREGAÇÃO DE 
AMOSTRAS

• No caso especifico da planta de valores, a modelagem prevê o 
desenvolvimento de várias plantas de valores, de forma automatizada, 
para cada bairro. As várias plantas seriam definidas por metodologia 
de clustering. 

• Para cada bairro da cidade, executamos regressões (ou outros 
métodos de aprendizagem) para todos os valores possíveis das 
variáveis consideradas como as mais relevantes. Assim, podemos 
executar, para cada bairro, diferentes regressões ...
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DESENVOLVIMENTO

A. O BI: nele estão registradas todas as transações que efetivamente 
ocorreram. Como pode haver divergência entre o valor declarado e 
o valor calculado segundo a metodologia da PBH, consideramos 
como amostras os apartamentos para os quais os dois valores são 
próximos (até determinado percentual); 

B. As pesquisas de mercado feitas pela PBH; 

C. Os dados dos robôs; 

D. Os dados provenientes do convênio com a Caixa Econômica Federal. 



DESENVOLVIMENTO 

• Tais fontes poderão ser acessadas através de um sistema centralizado 
de gestão de dados (SGBD). Os dados dessas fontes precisam ser 
estruturados e armazenados de tal forma que possibilite um uso 
coordenado e eficiente das ferramentas de avaliação específica. 

• A forma que usaremos na nossa metodologia será a forma linear, 
sendo ela conhecida com a regressão 



DESENVOLVIMENTO

• Um exemplo de variável que deveria ser utilizada para fins de 
agrupamento é o número de apartamentos num edifício. Na cidade 
de Belo Horizonte, muitos edifícios das décadas de 60 e de 70 da 
região Centro Sul têm a característica de terem poucos andares, de 
não possuírem elevadores e de não terem equipamentos de lazer. Se 
queremos avaliar um deste apartamentos, o desejável é 
encontrarmos uma amostra formada com estes tipos de 
apartamentos. ... 



DESENVOLVIMENTO

• Procuraremos então agrupar as amostras de tal forma que a 
informação nela contida seja adequadamente resumida em termos de 
valores e de tempo, e de tal forma que a chance de a amostra ser 
perturbada por outliers seja mínima. ...

• No entanto, para não perder a informação do tempo, tais faixas serão 
calculadas por unidade de período. As unidades serão o trimestre, o 
semestre e o ano. 
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PROPOSIÇÕES

• Simplificar o texto;
• Definir as área em estudo;
• Apresentar resultados práticos dos dados já coletados;
• Resumir os modelos encontrados e utilizados para validação. 
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CONCLUSÕES

• A avaliação de imóveis por inferência, com o que vimos, é um 
processo que começa da captação do dado, que transforma os dados 
em conhecimento do mercado, que determina valores e que confere 
um grau de confiabilidade aos valores. 

• Com isso, ressaltamos a necessidade de implicar professionais do 
mercado na validação das amostras e dos resultados obtidos, bem 
como conscientizar as pessoas/servidores que já atuam no ramo de 
que o processo de avaliação pode ser racionalizado. 



CONCLUSÕES

• Resumo dos fluxos para a metodologia de avaliação específica e 
para a metodologia de avaliação em massa ...



FIM!
Obrigado!!


	Criticas à nova metodologia proposta pela planta de valores
	AGENDA
	Introdução
	Introdução
	Introdução
	AGENDA
	MÉTODOS DE AGREGAÇÃO DE AMOSTRAS
	MÉTODOS DE AGREGAÇÃO DE AMOSTRAS
	AGENDA
	DESENVOLVIMENTO
	DESENVOLVIMENTO
	DESENVOLVIMENTO
	DESENVOLVIMENTO
	AGENDA
	PROPOSIÇÕES
	AGENDA
	CONCLUSÕES
	CONCLUSÕES
	Slide 19

