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AVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS

OBJETIVO

11 INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

  Determinação do valor justo de mercado dos bens imóveis localizados nas 

propriedades definidas como Áreas 01, 02 e 04 e que integram o Conjunto do HARAS SANTA 

MARIA de ARARAS - Núcleo PARANÁ, próximo à Rodovia BR-376, apurando-se o valor do Custo 

de Reprodução das construções e benfeitorias e o valor de mercado da Gleba.  

  O presente trabalho, detalhado a seguir, refere-se à Avaliação Patrimonial de 

Bens Imóveis, realizada com base em dados técnicos, levantados e calculados, de acordo com os 

critérios consagrados pela Engenharia de Avaliações. 

  Propriedade: HARAS SANTA MARIA de ARARAS  -  Paraná

 

    Rua Raimundo Fagundes Machado, 3172 

    Campo Largo da Roseira  -  São José dos Pinhais -  PARANÁ

     

  Objetivo:

  O Laudo resultante é delimitado na íntegra pelas regras e conceitos da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 

de Engenharia - Brasil). 

  Data Base da Avaliação:  Março de 2021.

  Nota:  Para fins de análise e cálculos avaliatórios, tem-se como premissa que a propriedade 

dos bens em questão esteja legalmente regularizada e que os mesmos se encontram livres de cauções, 

hipotecas, arrestos, usufrutos, penhores e quaisquer outros ônus ou embaraços que prejudiquem a livre 

comercialização.
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   Os avaliadores não têm nenhuma inclinação pessoal em relação à matéria 

envolvida neste Laudo e tampouco dela auferem qualquer vantagem.

   No melhor conhecimento e crédito dos avaliadores, as análises, opiniões e 

conclusões expressas no presente trabalho, são baseadas em dados, diligências, pesquisas e 

levantamentos verdadeiros e corretos.  Com as aproximações admissíveis, entendemos que as 

informações prestadas por terceiros são corretas e confiáveis.

   O Laudo apresenta todas as condições limitativas impostas pela metodologia 

citada, que afetam as análises, opiniões e conclusões contidas no mesmo.

  

   Os avaliadores não têm no presente, nem contemplam para o futuro, interesse 

algum nos bens objetos desta avaliação.

  O Laudo de Avaliação do imóvel a seguir enumerado, calculado e particularizado, 

obedeceu aos seguintes princípios fundamentais:  

   Os honorários profissionais dos avaliadores não estão, de forma alguma, sujeitos 

às conclusões deste Laudo.

   O Laudo foi elaborado com estrita observância dos postulados constantes dos 

Códigos de Ética Profissional do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, 

Agronomia, CREA, CAU, IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias) e do IEL - Instituto de 

Engenharia Legal.



  1)  JUSTO VALOR é o valor médio das transações correntes num Mercado ativo, entre 

itens iguais ou similares, advindo de pesquisas homogeneizadas, não sendo consideradas vendas 

forçadas e observados os volumes das transações e liquidez do mercado;

  2) JUSTO VALOR em mercados sem liquidez, não publicados ou inexistentes apura-

se por meio do custo atual de reposição depreciado;

  4) O Valor de Reposição é o custo para aquisição de um ativo similar em função, 

desempenho operacional e estrutura construtiva;

  3) O Valor de Reprodução é o custo de um ativo idêntico;

  5) O Valor de Liquidação corresponde ao valor para venda num prazo menor do que 

o prazo médio de absorção pelo mercado; 

  8) Mercado Líquido e Divulgado:  Aquele onde existem diversas transações que 

são divulgadas através de ofertas de compra e venda ao público interessado e os valores 

normalmente se referem para pagamento à vista;

  7) O Valor de Seguros é o valor indenizado pela seguradora no caso de sinistro. 

JUSTO VALOR em mercados sem liquidez, não publicados ou inexistentes apura-se por meio do 

custo atual de reposição depreciado;

 

  6) O Valor de Liquidação Forçada corresponde ao valor para venda num 

determinado momento (Leilão); 

  9) Mercado Ilíquido:  Ou "menos líquido" ocorre quando a atividade de negociação 

é reduzida faltando compradores e vendedores (ex: crises, recessões, durante importantes anúncios 

políticos e econômicos); 

  10) Mercado "não divulgado": É restrito a negociadores que não desejam ou não 

necessitam da divulgação de informações para o público;

  11) Mercado Inexistente :  Normalmente abrange um local ou uma região e possui 

o potencial de desenvolvimento futuro. 

Conceitos  Preliminares
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3



  H) Procurou-se justificar as conclusões, fornecendo-se as bases para julgamento dos 

critérios adotados e os elementos que pareceram indispensáveis à perfeita compreensão dos 

números adotados, embora evitando descrições e fundamentações prolixas dos dados colhidos e 

analisados. 

  B) Consideramos que os bens em estudo são negociáveis, mas não foram efetuadas 

investigações no concernente a penhor civil, alienação fiduciária ou outros ônus que recaiam sobre 

eles, com exceção daqueles informados;

  G) Quando avaliamos diversos imóveis consideramos que estes serão vendidos 

independentemente uns dos outros e não como um grupo. Se todos os imóveis ou um substancial 

número de imóveis forem ofertados ao mesmo tempo, isto poderá causa uma flutuação no valor 

final.

  C) Consideramos que os preços de mercado podem mudar de forma abrupta sem que 

tenha surgido qualquer informação que justifique a alteração do preço, principalmente entre os 

ativos de baixa liquidez; 

  A)  Os valores podem variar de acordo com as condições econômicas gerais, com o 

grau de otimismo ou pessimismo na época da avaliação, com possíveis variações dos riscos e 

expectativas de ganhos futuros, sendo que os avaliadores devem justificar todos os fatores que 

afetam os valores; 

  D) Consideramos que ajustes extremos nos preços dos ativos, caso durem pouco 

tempo, não tem efeito sobre a economia real. A persistência das disfunções financeiras, no entanto, 

é um fator que influencia e afeta o mercado; 

  F) O valor avaliado está fundamentado no poder de compra da unidade monetária na 

data desta avaliação; 

 

  E) Consideramos que o mercado pode sofrer influência das autoridades 

governamentais, visando à defesa dos interesses comuns; 

Condições Limites

AVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS
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BENS OBJETOS DA AVALIAÇÃO

  A presente Avaliação inclui os bens imóveis que integram as Áreas 01, 02 e 04 do 

HARAS SANTA MARIA de ARARAS em  SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  -  PR.   As construções e 

benfeitorias estão em excelente estado de conservação e foram desocupadas recentemente.

  Para efeito de Avaliação serão considerados os bens de valor significativo que 

integram este patrimônio, como se segue:

5

BR 376

A1
2

1.070.000m

A2
2

1.050.000m

A4
2

640.000m

LOCALIZAÇÃO ÁREA (m
2
)

Campo Largo da Roseira  -  S. J. PINHAIS - PR 1.070.000,00

Campo Largo da Roseira  -  S. J. PINHAIS - PR 1.050.000,00

Campo Largo da Roseira  -  S. J. PINHAIS - PR 640.000,00

Área 02

Área 04

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  -  PARANÁ

TERRENO

IMÓVEL

Área 01
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Dimensões   (m2)

117,00

226,30

167,45

190,00

88,00

760,41

295,50

1.494,00

450,00

220,00

441,00

41,60

104,00

225,00

217,10

602,00

Construções e Benfeitorias da ÁREA 01

CASA SEDE  (Proprietário)

COCHEIRA de GARANHÕES  (3 boxes)

COCHEIRA ACESSÓRIA  (27 boxes)

CURRAIS de MANEJO e PIQUETES

URBANIZAÇÃO:  Muro de entrada (78,00 metros lineares), Ruas e escadas 

de acessos às Residências SEDE (830,00 ml), Ruas de paralelepípedo 

(5.340,00 m2), Lago, 7 porteiras de arame, 35 bebedouros de concreto, 23 

banheiros, Canis, Caixa D'água elevada com capacidade p/10.000 litros e 

cisterna enterrada no solo de 55.000 litros.  Poço artesiano. Todo Sistema 

automático de bombeamento. Casa de Bombas. Embarcadouros (46,50m2).  

Rampa p/Tratores (16m2), Duchas, Calçamentos dos Galpões (208,00m2) e 

da Estrumeira (225,00m2), Casa de Força (entrada de luz da COPEL e 

comandos de luz) e Estacionamentos (292,00m2).

Garagem e Canil da Casa do Veterinario

CASAS de FUNCIONÁRIOS  (7 Moradias)

GALPÃO de ESTOQUE e SERVIÇOS

COCHEIRA PRINCIPAL  (48 boxes) e GALPÃO CENTRAL

COCHEIRA SECUNDÁRIA  (24 boxes)

GALPÃO dos SILOS

5 Silos de Madeira e Achatador de aveia

CAMINHADOR AUTOMÁTICO  (8 cavalos)

BALANÇA p/Caminhões (+ casinha)

ESTRUMEIRA

GALPÃO LATERAL e DEPÓSITO

CASA de HÓSPEDES e Churrasqueira (Sala de Troféus)

Piscina, Sauna, Caixa D'água, Cisterna e Instalações

CASA do VETERINÁRIO
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Dimensões  : m
2

1.884,40

384,40

364,56

410,24

733,00

52,00

68,75

391,00

1.138,00

CAMINHADOR (4 cavalos)

ESTRUMEIRA

MANGUEIRA de GADO (Embarcadouro / Balança /Farmácia / Portões)

CURRAIS de MANEJO e PIQUETES (20)

URBANIZAÇÃO:  Muro e portão de entrada (66,70 metros lineares), Ruas 

de paralelepípedo (1.194,00 m2), 10 porteiras de arame, 20 bebedouros de 

concreto, 10 banheiros, 20 portões de cano, Saleiros,  Embarcadouros,  Casa 

de Força e do Gerador (sem gerador).

CASAS de FUNCIONÁRIOS  (5 Moradias) (garagens, lavanderias, canis)

GALPÃO dos TRATORES e OFICINA  (Lavador/Casa de Bomba/Rampa)

PICADEIRO (e ducha)

PISTA de TREINO (e Casa da Pista)

Construções e Benfeitorias da ÁREA 02

COCHEIRA PRINCIPAL  (53 boxes) (Escritório /S. Ração/Ducha)

Dimensões  : m2

415,00

145,84

420,00

GALPÃO (3 boxes,  Depósito de feno, Apto., Banh., etc)

CASAS de FUNCIONÁRIOS  (2 Moradias) (garagens, lavanderias, canis)

CURRAIS 

URBANIZAÇÃO:  Muro e portão de entrada (82,00 metros lineares), Muro 

de entrada auxiliar (72,00 metros lineares), Ruas de paralelepípedo 

(1.336,00 m2), 10 porteiras de arame, 20 bebedouros de concreto, 10 

banheiros, 20 portões de cano,  3 portões de madeira (2 folhas), 10 

Saleiros,  Embarcadouro (24,00 m2),  Quadro de comando e entrada de luz 

(1,80 m2), Ducha externa, Açude,  7 potreiros (1 corredor), ! Caixa D'água 

(6,40 m2).

Construções e Benfeitorias da ÁREA 04



8

    Com base nos procedimentos técnicos empregados no Laudo de 

Avaliação Patrimonial e após procedidas às indispensáveis diligências e 

cálculos, de acordo com as recomendações contidas nas Normas 

Brasileiras de Avaliação da ABNT, os avaliadores concluíram pelo 

seguinte valor justo de mercado (à vista) para os bens imóveis 

que integram Área 01 do HARAS SANTA MARIA de ARARAS em  

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, tendo como referência o mês de 

março de 2021:

CERTIFICADO   DE  VALOR

Rio de Janeiro, 28 de março de 2021.

EXATA - Arquitetura e Avaliações Patrimoniais Ltda.

TOTAL bens imóveis: Área 01 Haras SMA .......  R$ 134.000.000,00

             (Cento e trinta e quatro milhões de reais)

Arthur Miguel de Bessa Menezes

CREA/RJ nº 1997201835   CNPJ: 22.657.679/0001-29

Responsável Técnico: Arquiteto CAU nº A13183-0

EXATA
AVALIAÇÕES  PATRIMONIAISAVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS

 
Gleba de 107 ha + construções e benfeitorias
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Rio de Janeiro, 28 de março de 2021.

Arthur Miguel de Bessa Menezes
Responsável Técnico: Arquiteto CAU nº A13183-0

EXATA - Arquitetura e Avaliações Patrimoniais Ltda.

             (Cento e quinze milhões de reais)

TOTAL bens imóveis: Área 02 Haras SMA .......  R$ 115.000.000,00

CREA/RJ nº 1997201835   CNPJ: 22.657.679/0001-29

CERTIFICADO   DE  VALOR

    Com base nos procedimentos técnicos empregados no Laudo de 

Avaliação Patrimonial e após procedidas às indispensáveis diligências e 

cálculos, de acordo com as recomendações contidas nas Normas 

Brasileiras de Avaliação da ABNT, os avaliadores concluíram pelo 

seguinte valor justo de mercado (à vista) para os bens imóveis 

que integram Área 02 do HARAS SANTA MARIA de ARARAS em  

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, tendo como referência o mês de 

março de 2021:
EXATA

AVALIAÇÕES  PATRIMONIAISAVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS

 
Gleba de 105 ha + construções e benfeitorias
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EXATA
AVALIAÇÕES  PATRIMONIAISAVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS

 
Gleba de 64 ha + construções e benfeitorias

CREA/RJ nº 1997201835   CNPJ: 22.657.679/0001-29

Rio de Janeiro, 28 de março de 2021.

Arthur Miguel de Bessa Menezes

TOTAL bens imóveis: Área 04 Haras SMA .......  R$ 81.000.000,00

             (Oitenta e um milhões de reais)

Responsável Técnico: Arquiteto CAU nº A13183-0

EXATA - Arquitetura e Avaliações Patrimoniais Ltda.

CERTIFICADO   DE  VALOR

    Com base nos procedimentos técnicos empregados no Laudo de 

Avaliação Patrimonial e após procedidas às indispensáveis diligências e 

cálculos, de acordo com as recomendações contidas nas Normas 

Brasileiras de Avaliação da ABNT, os avaliadores concluíram pelo 

seguinte valor justo de mercado (à vista) para os bens imóveis 

que integram Área 04 do HARAS SANTA MARIA de ARARAS em  

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, tendo como referência o mês de 

março de 2021:
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VALORES  AVALIADOS  *  Áreas 01, 02 e 04

AVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS

A1
21.070.000m

A2
21.050.000m

A4
2

640.000m

Vizinho
(José Maria Munhoz da Rocha)
Vizinho
(José Maria Munhoz da Rocha)

HARAS Vizinho
(Gilberto Coppe)
HARAS Vizinho
(Gilberto Coppe)

HARAS 
SÃO JOSÉ da SERRA
(Sérgio C.Menezes)

HARAS 
SÃO JOSÉ da SERRA
(Sérgio C.Menezes)

Subestação Subestação 

Vizinho MCEVizinho MCE

Vilas 
Residências

Vilas 
Residências

Fábrica 
VOLKSWAGEN 

AUDI

Fábrica 
VOLKSWAGEN 

AUDI

R$ 134.000.000,00

R$ 115.000.000,00

R$ 81.000.000,00

Total A1+A2+A4           R$ 330.000.000,00
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22 METODOLOGIAMETODOLOGIA

  Por esta razão, o valor justo atual desse conjunto de bens será o somatório dos 

custos, diretos e indiretos, que integram suas partes constitutivas: 

  O valor do terreno;

  Segundo definição do Instituto de Engenharia Legal, “VALOR DE MERCADO” é:

  Considerações sobre a técnica de Avaliação:

  Além da experiência profissional, os avaliadores devem cumprir rigorosamente as 

regras técnicas cabíveis em cada caso e as recomendações das Normas Brasileiras de Avaliação 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

   “. . . o preço pelo qual um comprador e um vendedor, ambos desejosos, estão 

propensos a, num período razoável de tempo, concordar e transacionar, ambas as partes estando 

plenamente informadas das condições de mercado pertinentes e nenhuma delas sujeita à pressões 

anormais, necessidades indevidas ou ainda sob constrangimento para agir.”

  Este método é uma conjugação de métodos admitida para o cálculo do valor de 

mercado de um Imóvel.  A Norma ABNT NBR 14.653-2 define: « A composição do valor total do 

imóvel avaliando pode ser obtida através da conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, 

considerados o custo de reprodução das benfeitorias devidamente depreciado e o fator de 

comercialização»

  ME  -  Método Evolutivo  

  O valor das construções e benfeitorias; 

  Neste caso, face suas condições específicas, entendem os avaliadores pela utilização 

do método a seguir enunciado:

  Cada uma dessas partes integrantes do resultado final do Patrimônio, será obtido 

aplicando-se os Métodos inerentes a cada bem e indicados pelas Normas da ABNT, como se segue:

  Com tal procedimento, tem-se as condições necessárias e suficientes para se 

concluir pelo “VALOR”, em avaliação de precisão.

  O fator de comercialização  (Quando aplicável).
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VALOR DO TERRENO2.1

  Esses “dados de mercado” devem ser entendidos como dados de vendas  efetuadas, 

dados de ofertas de vendas ou dados decorrentes de desapropriação ou de outras ações judiciais.:

  Valor unitário justificado, obtido pela aplicação de metodologia apropriada para o 

caso:  .MCDDM - Método Comparativo Direto de Mercado

  Determinação do valor de um terreno pela sua comparação direta com outros 

similares, através de seus preços de venda, tendo em vista as características comuns e/ou 

semelhantes. No processo comparativo o cálculo é precedido pela homegeneização dos valores 

pesquisados, classificação dos elementos e estudo estatístico.

  No planejamento da pesquisa se define a abrangência da amostragem, quantitativa 

e qualitativa, e a forma de sua coleta e compilação, delimitando a região na qual o bem avaliando 

está inserido, para a obtenção de uma amostra representativa de dados de mercado a ele 

semelhantes. 

  Em seguida procede-se à análise dos elementos semelhantes ou assemelhados 

ao avaliando, com objetivo de encontrar a tendência de formação de seus preços.  A 

homogeneização das características dos dados deve ser efetuada com o uso de 

procedimentos, dentre os quais se destacam o tratamento por fatores e a inferência estatística. 

  

VALOR DAS CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS2.2

  A Avaliação das Construções e Benfeitorias é realizada pelo MCR - Método do 

Custo de Reprodução:  

  Os resultados são obtidos a partir do custo unitário de construções assemelháveis, 

fornecido pelo SINDUSCON-PR e também diretamente com os fornecedores de obras cíveis do 

mesmo tipo, adequando-o para o imóvel avaliando face a sua idade aparente, estado de 

conservação e particularidades construtivas.

  As Construções e Benfeitorias existentes deverão ser examinadas 

detalhadamente, não só quanto às suas dimensões, mas principalmente quanto aos seus aspectos 

de manutenção e conservação, utilidade ou depreciação acumulada. 
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  Desta forma, os valores unitários não podem ser considerados como preços e tão 

somente como valores de referência.

  A estimativa do custo de reprodução da benfeitoria como nova, assim como foi 

exposto, é a medida da utilidade que uma réplica do imóvel sob avaliação apresenta como se ele 

tivesse sido construído na data da avaliação; todavia, as edificações existentes são mais velhas, 

já usaram parte de sua vida econômica e da sua utilidade.

  

  Sendo mais velhas, as contruções existentes perderam uma parcela de sua utilidade 

pelo uso e obsoletismo e essa diminuição de utilidade representa um decréscimo no valor 

presente das mesmas, obtido pelo custo de reprodução como nova.

  Essa diminuição de utilidade é a Depreciação Acumulada que deverá ser aplicada 

ao custo de reprodução como nova, afim de se obter o valor atual da edificação que se avalia.

  Normalmente publicado pelas revistas e instituições do setor da Construção Civil, 

os referidos custos unitários não incluem alguns custos específicos que devem ser analisados e 

ponderados, conforme cada caso, como vemos a seguir:

  “Os custos são calculados e publicados a partir de lotes básicos estabelecidos pela 

regras de assentamento. Eles correspondem aos valores do metro quadrado de construção para os 

diversos padrões estabelecidos pela Norma.”

  “Nesses custos não foram considerados os seguintes itens, que deverão ser levados 

em conta na determinação dos preços por metro quadrado da construção, de acordo com o 

estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso em particular: fundações 

especiais, elevadores, instalações de ar condicionado, calefação, telefone interno, aquecedores, 

play-grounds, urbanização, recreação, ajardinamento, ligação de serviços públicos, etc., despesas 

com instalações, funcionamento e regularização de condomínio, além de outros serviços especiais, 

impostos e taxas, projeto, incluindo despesas com honorários profissionais e material de desenho, 

cópias, etc., remuneração da construtora, remuneração do incorporador. 

  Pelo processo do Custo Unitário, tomamos por referência construções similares 

recentemente concluídas ou cujo orçamento detalhado por quantidades ou por unidades compostas 

tenha sido concluído recentemente e tomamos as respectivas áreas construídas dessas obras; a 

divisão dos custos totais pelas áreas totais nos fornece os custos médios por metro quadrado ou 

metro cúbico se, em ao invés de áreas construídas, usarmos os volumes construídos.
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  Há vários métodos de cálculos da depreciação acumulada que podem ser utilizados; 

dentre esses métodos utlizaremos o Método de Ross-Heidecke, que estabelece um fator de 

depreciação baseado numa tabela em que são considerados, ao mesmo tempo, a idade da 

construção (em porcentagem da vida útil) e o estado de conservação da benfeitoria.

  Além desses fatores, também poderá ser utilizado um fator de adequação do 

padrão construtivo, quando se constatar uma necessidade de ajuste aos valores referenciais 

tomados como custos unitários, tanto para reduzir, quanto para elevar o padrão, conforme o caso e 

especificações descritivas da Norma.

AVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS
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FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO2.3

  Esta parcela corresponde à “vantagem de uso ou renda do conjunto pelo prazo 

necessário à sua montagem”.  Ou, alternativamente, engloba as despesas financeiras do 

investimento no decorrer da montagem do negócio, compensação de riscos do empreendimento, 

custos administrativos legais e o lucro normal do investidor.”  

  A «vantagem da coisa feita» ou «going value» para os bens imóveis é aplicável 

sobre o somatório do terreno, construções e demais benfeitorias e instalações e apenas de forma 

plena quando for reconhecido o aproveitamento eficiente do terreno, tanto econômica quanto 

legalmente e quando também se tratar de bens com bom estado de conservação..

  O professor Sérgio Antônio Abunahman, no seu livro Curso Básico de Engenharia 

Legal e de Avaliações, caracteriza o Fator de Comercialização como sendo a “Vantagem da Coisa 

Feita” e dá a seguinte definição: “é o acréscimo do valor que tem um determinado imóvel 

pela sua vantagem de estar construído e pronto para ser utilizado em relação a outro 

semelhante, mas ainda por construir”. 

  No entendimento de alguns avaliadores, o conceito do Fator de Comercialização 

se consolidou a partir da constatação de que o investimento em imóveis era a melhor alternativa aos 

ativos financeiros. Comprava-se o imóvel na planta, na maioria dos casos apartamentos, visando 

vender depois de pronto com uma margem de lucro acima de 30%, dependendo das condições do 

mercado, existindo, portanto, uma diferença entre o custo e o valor de mercado. 

  Parcela percentual acrescida ao somatório dos valores que integram um bem, 

constante nas recomendações das Normas da ABNT:

  Entre as tabelas de FC (ou VCF) disponíveis usaremos a tabela a seguir, adotado pelo 

órgãos governamentais, instituições públicas e privadas e amplamente divulgadas e acessível na 

Bibliografia referente à Engenharia de Avaliações.

Tipo de Construção Nova De 0 a 10 anos De 10 a 20 anos De 20 a 30 anos

Grande Estrutura 25% 25%  -  21% 21%  -  13% 13%  -  0%

Pequena Estrutura e 

Residencial de luxo
15% 15%  -  12,5% 12,5%  -  7,8% 7,8%  -  0%

Industrial e Residencial 

Médio
10% 10%  -  8,4% 8,4%  -  5,2% 5,2%  -  0%

Residencial modesto e 

proletárias
5% 5%  -  4,2% 4,2%  -  2,6% 2,6%  -  0%

Nota: Os fatores de redução pela idade não se aplicam a zonas comerciais altamente valorizadas

TABELA  V

VANTAGEM DA COISA FEITA
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BIBLIOGRAFIA2.4

   Máquinas, equip., instal. e bens industriais: NBR.14.653-5:2004

  Fontes de Consulta 

  - Normas Brasileiras de Avaliação da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas): 

   Procedimentos Gerais:  NBR.14.653-1:2004 

   IMÓVEIS URBANOS: NBR.14.653-2:2004 

   IMÓVEIS RURAIS: NBR.14.653-3:2004 

  - Instrução Normativa nº 01, de 26 de Fevereiro de 1993, da SECRETARIA 

DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, publicada no D.O. de 01 de Março de 1993.

  - “Princípios de Engenharia de Avaliações”, obra literária do engenheiro 

Alberto Lélio Moreira, Editora PINI.

  - Manual de Avaliação  -  Conceitos e Metodologias de Avaliação Técnica de 

Imóveis, Anexo da Orientação Normativa: “ON-GEADE-004” da SPU - Secretaria 

do Patrimônio da União, de 25/02/2003. 

  - Ordem de Serviço - IAPAS / SEP - Nº 33 de 17 de janeiro de 1986.

  - “Curso Básico de ENGENHARIA LEGAL E DE AVALIAÇÕES”, obra 

literária do engenheiro Sérgio Antônio Abunahman, Editora PINI.
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33 SITUAÇÃOSITUAÇÃO
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Fábrica AUDI
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  Os imóveis em questão estão situados no Município de São José dos Pinhais - 

PARANÁ, há cerca de 18km do Aeroporto Internacional da Capital CURITIBA (PR) e 

praticamente ao lado do PIC - Parque Industrial de Curitiba, sendo vizinhos da fábrica de 

automóveis da VOLKSWAGEN /AUDI, aproximadamente 2,0km entre os acessos.

  O principal eixo viário da Região é a Rodovia BR-376, que faz a ligação com os 

demais bairros de S. J. Pinhais e Curitiba, além de uma série de outros destinos e vias importantes.  

O acesso aos imóveis fica a cerca de 4,0km do trevo que distribui o fluxo da Rodovia para a 

Av. Volkswagen Audi. Esse trecho da via concentra uma série de imóveis industriais e comerciais, 

apresentando propriedades grandes e essencialmente planas, alternando com terrenos menores já 

loteados e ocupados.  Além das indústrias, a região abriga também: condomínios de alto padrão, 

Clube de Golf, pousadas, sítios e locais de eventos, haras, fazendas e vilas residenciais.

A1
21.070.000m

BR 376

Av. V
olksw

agen Audi

Condomínio de Alto padrãoFábrica VOLKSWAGEN AUDI

PIC - PARQUE
 INDUSTRIAL
de CURITIBA

A2
2

1.050.000m

A4
2640.000m

4,0 Km
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Vista das pistas e canteiro central da Av. Volkswagen Audi, no trecho que conduz às Áreas 01, 02 e 04.

 O local possui rede de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e celular, internet p/fibra 

ótica, coleta de lixo, iluminação pública e demais serviços públicos.

 A Av. Volkswagen Audi possui pista dupla nos dois sentidos, separadas por canteiro 

central ajardinado e meio fio em concreto e excelente pavimentação em asfalto.  As vias 

secundárias que contornam e dão acesso ao imóvel apresentam piso em terra batida, bem 

compactada, com ótimo estado de conservação.

  

Vista aérea das pistas da Av. Volkswagen Audi, no trecho que conduz às Áreas 01, 02 e 04.
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Vista do limite dos fundos da Área 01, a partir do campo do Haras vizinho (GC).

Vista aérea frontal da Fábrica da Volkswagen Audi.

A1
HARAS vizinho

A4
A2
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Área 01Área 02

HARAS Vizinho
(Gilberto Coppe)

Fábrica VOLKSWAGEN AUDISubestação 

Área 04



23

AVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS

Vista aérea dos fundos da Área 01, próximo ao limite com o Haras vizinho (Gilberto Coppe).

Vista aérea da parte dos fundos da Área 01 na direção do Haras vizinho e Fábrica da VW AUDI.

Área 01 HARAS Vizinho
(Gilberto Coppe)

Fábrica VOLKSWAGEN AUDI
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Vista aérea mostrando toda a extensão da Área 04 ao fundo, até o limite c/ a Vila Residencial.

Vista da Vila Residencial situada do outro lado da Rua frontal da Área 01, tendo a Área 04 ao fundo.
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Vista aérea dos fundos da Área 01, próximo ao limite com o Haras vizinho (Gilberto Coppe).

Vista aérea de parte central e da lateral esquerda da Área 01, mostrando cocheira principal.
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Vista aérea parcial de lateral da Área 01, destacando coluna de arborização delimitando com vizinhos.

Vista aérea de parte central da Área 01 na direção da Vila vizinha situada em parte do trecho frontal.



27

AVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS

Vista aérea de parte da lateral direita Área 01 e limites em diagonal c/Haras vizinhos ao fundo.

Vista aérea da parte da frente da Área 01, destacando acessos e vizinhos frontais.

Área 01 Área 04
Vila Residências

Trevo

Vizinho MCE

acesso
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CARACTERIZAÇÃOCARACTERIZAÇÃO44

A1
21.070.000m

A2
21.050.000m

A4
2

640.000m

Vizinho
(José Maria Munhoz da Rocha)
Vizinho
(José Maria Munhoz da Rocha)

HARAS Vizinho
(Gilberto Coppe)
HARAS Vizinho
(Gilberto Coppe)

HARAS 
SÃO JOSÉ da SERRA
(Sérgio C.Menezes)

HARAS 
SÃO JOSÉ da SERRA
(Sérgio C.Menezes)

Subestação Subestação 

Vizinho MCEVizinho MCE

Vilas 
Residências

Vilas 
Residências

Fábrica 
VOLKSWAGEN 

AUDI

Fábrica 
VOLKSWAGEN 

AUDI
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Vista geral da entrada principal da ÁREA 01 do HARAS SMA, destacando o muro e portão em madeira.

Trecho inicial da rua principal de acesso à Área 01, mostrando a pavimentação em paralelepípedos.

Vista geral de um dos piquetes frontais e maiores da Área 01, emoldurado pelas fileiras de árvores.

A1
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Vista geral da entrada principal da ÁREA 02 do HARAS SMA, destacando o muro e portão em madeira.

Parte interna do portão da A02, mostrando o acesso lateral p/ via periférica que contorna toda A02.

Vista geral da via principal da Área 02, toda em paralelepípedo, desde o portão de entrada.

A2
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Vista geral da entrada principal da ÁREA 04 do HARAS SMA, destacando o muro e portão em madeira.

Trecho inicial da via interna de acesso à Área 04, mostrando a pavimentação em paralelepípedos.

Vista do trecho final da via interna da Área 04, quando encontra com as cerca dos piquetes.

A4
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 O imóvel em questão é dividido formalmente em cinco matrículas distintas, que juntas 

integram a Área 01, onde foram incorporadas construções, benfeitorias e instalações para abrigar 

por algumas décadas o núcleo paranaense do HARAS SANTA MARIA de ARARAS. 

 O acesso principal é feito a partir da R. Raimundo Fagundes Machado, via importante 

da região do Campo Largo da Roseira, com pista em terra batida compactada com britas.

A1
21.070.000m

Área 04

HARAS Vizinho
(Gilberto Coppe)

HARAS 
SÃO JOSÉ da SERRA
(Sérgio C.Menezes)

Vizinho MCE

Área 02

Vilas e Residências

Vizinho
(José Maria Munhoz da Rocha)

TERRENO da ÁREA 014.1
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 Além das construções destinadas ao HARAS, as áreas livres dos piquetes estão ocupadas 

atualmente com plantações de soja.   Existem 22 piquetes com áreas entre 2 e 10 hectares e 12 de 

0,5 hectares.  O tipo de solo é o «turfoso», corrigido e adubado anualmente desde 1978.

2
 Área do Terreno: 107 hectares  ou 1.070.000m .

Vista aérea de partes dos piquetes centrais, todos delimitados p/ «colunatas» de árvores frondosas.

Vista aérea geral da Cocheira principal e construções de apoio ao redor, no centro da Área 01.

A1
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Trecho da via interna principal da Área 01, mostrando a via p/ a Cocheira maior à direita.

Parte da via principal em trecho frontal e próximo à Casa Sede e de Hóspedes.

Vista geral de um dos grandes piquetes situado na lateral da Área 01, defronte à Casa do Veterinário.

A1
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 A propriedade possui ruas ao redor dos quadrantes formados por conjuntos de piquetes 

que facilitam a comunicação interna. Há também uma via periférica que contorna todos os 

limites da Área 01, junto às árvores e cercas, facilitando a circulação de veículos e pessoas.

 Os limites e os quadrantes são emoldurados por uma vegetação verticalizada com outras 

árvores frondosas que atingem grandes alturas, conferindo uma escala exuberante aos 

extensos jardins que existem por toda a gleba. Essas colunatas formadas pelas árvores 

margeiam as vias internas, criam verdadeiros «túneis verdes», reforçando o ambiente pitoresco e 

diferenciado do imóvel. Essas soluções urbanísticas, associadas aos cuidados de drenagem 

agregam valor ao estágio de ocupação e ao beneficiamento da propriedade como um todo.

Vista aérea de parte de um piquete junto ao limite lateral direito da Área 01 e Casa do Veterinário.

Vista aérea de piquetes mais ao fundo e lateral da Área 01, também emoldurados pelas árvores.

A1
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Área livre ao centro de um piquete próximo à Balança, mostrando os jardins e o atual plantio de soja.

Via de circulação interna situada na frente da Cocheira principal, junto ao acesso e estacionamento.

Vista da Casa Sede da Área 01, a partir da via de acesso, rodeada pelos envolventes jardins.

A1
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TERRENO da ÁREA 024.2

A2
21.050.000m

Área 04

Área 01

Vizinho MCE

  Tipo de solo «turfoso», com algumas áreas úmidas, corrigido e adubado desde 1980.

2
 Área do Terreno: 105 hectares  ou 1.050.000m .

 Além das construções destinadas ao HARAS, as áreas livres dos piquetes estão ocupadas 

atualmente com plantações de soja.   Existem 10 piquetes com áreas entre 2 e 14 hectares e 06 

piquetes com áreas entre de 0,5 e 1,0 hectare.  Todos piquetes c/ bebedouros e água encanada.
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Vista parcial da grande extensão de terra que abrange os piquetes da Área 02.

Outra parte da Área 02, mostrando todo o terreno plantado com soja.

Vista de trecho de via interna da Área 02, entre os piquetes e a Vila de Casas dos Funcionários.

A2
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TERRENO da ÁREA 044.3

A4
2640.000m

Área 01

Área 02

Vizinho MCE

Vila Residencial

2
 Área do Terreno: 64 hectares  ou 640.000m .

 Além de algumas construções destinadas ao HARAS, as áreas livres dos piquetes estão 

ocupadas atualmente com plantações de soja.  Existem 5 piquetes com áreas de 10 hectares e 01 

menor com 0,5 hectare.  Todos piquetes c/ bebedouros e água encanada.

  Tipo de solo «turfoso», corrigido e adubado desde 1987.
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Vista geral dos piquetes da parte dos fundos da Área 04, todos plantados com soja.

Parte dos piquetes da Área 04, avistando toda a extensão do terreno a partir dos Currais.

Vista aérea geral mostrando a extensão e amplitude da Área 04, emoldurada pelas árvores.

A4
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CONSTRUÇÕES  e  BENFEITORIAS   *  Área 014.4

 As principais construções além da Casa Sede e outras Residências, são as Cocheiras e 

todos os demais galpões e espaços de apoio às atividades do HARAS SANTA MARIA de ARARAS.  

Dentre as benfeitorias destacamos as ruas de contorno e comunicação interna por toda a 

propriedade, algumas pavimentadas com paralelepípedo.  É notório o cuidado paisagístico, com 

fileiras de árvores frondosas emoldurando os piquetes, os limites e os ambientes das construções.

Núcleo do HARAS que reúne as principais construções ao redor da Cocheira maior (48 boxes).

Vista aérea da Piscina, Casa de Hóspedes e Casa Sede da Área 01, rodeadas pelas árvores e jardins.
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4.4.1 CASA SEDE  (Proprietário)     

Vista dos fundos da Casa Sede, mostrando o acesso p/cômodo no Sótão e as janelas dos banheiros.

Vista da fachada principal da Casa Sede, destacando o acesso pela Sala e as janelas das Suítes.

Residência térrea com ampla Sala e 2 Suítes. Cozinha c/acesso externo. Sótão c/cômodo extra.

Estado de Conservação:  "regular" Idade Aparente:  20 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,785 Área:  117,00m
2

VU = 60 anos         D =  21,50%              

CASA SEDE  (Proprietário)

Estrutura em concreto com paredes em alvenaria, emboçadas e pintadas com tinta acrílica, em 

ótimo estado de conservação.  Lareira na sala com parede em tijolinhos. Paredes dos banheiros: 

parte em lambris de madeira, parte em tijolinhos e parte do box com cerâmicas vitrificadas. 

Esquadrias em madeira e vidros lisos, de abrir os basculantes e folhas externas de  venezianas 

em algumas janelas.  Teto forrado com lambris de madeira envernizados.  Piso cerâmico.   
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4.4.2 CASA de HÓSPEDES    

Ângulo da Casa de Hóspedes, destacando o acesso pela varanda (fechada) e suas esquadrias.

Vista frontal da Casa de Hóspedes, mostrando a varanda lateral fechada p/painéis envidraçados.

Residência térrea com ampla Sala e 2 Suítes, Qto., Lavabo, Varanda fechada, Copa/Cozinha.

Estado de Conservação:  "regular" Idade Aparente:  20 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,785 Área:  226,30m
2

VU = 60 anos         D =  21,50%              

CASA de HÓSPEDES  e  Churrasqueira / Sala de Troféus

Estrutura em concreto com paredes em alvenaria, emboçadas e pintadas com tinta acrílica, em 

ótimo estado de conservação.  Lareira na sala. Churrasqueira em cômodo externo independente 

com passagem coberta. Esquadrias em madeira e vidros lisos, de abrir ou basculantes e folhas 

externas de venezianas em algumas janelas.  Teto forrado com lambris de madeira envernizados.  

Piso cerâmico.   Teto forrado por lambris de madeira envernizados.  Telhas cerâmicas t.francesa.
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Vista lateral da Varanda «fechada» com painéis de esquadrias em madeira e vidro.

Interior da mesma Varanda lateral de acesso à Casa de Hóspedes, toda envidraçada e lambris no teto.

Vista externa da Sala de Troféus / Churrasqueira e caminho coberto que une p/ a Casa de Hóspedes.
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4.4.3 Piscina, Sauna, Caixa D’água

Vista geral da Piscina, mostrando o caminho p/ a Sauna à esquerda e p/ Casa de Hóspedes à direita.

Área de lazer ao lado da Casa de Hóspedes, rodeada por jardins e caminhos em pedra.

Estado de Conservação:  "regular" Idade Aparente:  20 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,785 Área:  167,45m
2

VU = 60 anos      D = 21,50%              

PISCINA, SAUNA  e  Caixa D'água

Piscina com água aquecida (10 x 5 x 1,5) e hidromassagem, com bordas em pedra São Tomé, 

mourões de madeira p/ redes. Sauna com paredes em tijolinhos cerâmicos, portas e janelas com 

painéis / esquadrias de madeira  e vidros lisos,  piso cerâmico, parte da paredes internas em 

lambris rústicos de madeira, teto forrado com lambris de madeira envernizados, chuveiro e 

paredes azulejadas dentro da sauna (úmida).  Cobertura c/ telhas cerâmicas t. francesa.

Vista geral externa da Sauna, destacando o fechamento em painéis c/ esquadrias de madeira e vidro.
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4.4.4 CASA do VETERINÁRIO   

Vista da fachada lateral da Casa do Veterinário, destacando o amplo fechamento c/ painéis de vidro.

Vista aérea do espaço da Área 01 onde fica a Casa do Veterinário e respectiva garagem e canil.

Área da Casa do Veterinário = 190m2  / Área da Garagem = 68,00m2 / Área do canil = 20m2

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  278,00m2
VU = 60 anos      D = 33,80%              

CASA do VETERINÁRIO  (+ Garagem e canil)

Estrutura em concreto com paredes em alvenaria, emboçadas e pintadas com tinta acrílica, em 

bom estado de conservação. Esquadrias em madeira e vidros lisos, de abrir ou basculantes e 

folhas externas de venezianas em algumas janelas. Parte de algumas fachadas com painéis de 

esquadrias em madeira e vidro liso até a junção com a cobertura do telhado.  Piso cerâmico.  

Cobertura da Casa, da garagem e do canil com estrutura em madeira e telhas do tipo francesa.
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4.4.5 CASAS de FUNCIONÁRIOS    

Vista geral de uma das Casas de Funcionários, destacando o acesso pavimentado e garagem.

7 moradias de funcionários, algumas com garagem, lavanderia e canil

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  760,41m
2

VU = 60 anos      D = 33,80%              

CASAS de FUNCIONÁRIOS 

Estruturas em concreto com paredes em alvenaria, emboçadas e pintadas com tinta acrílica, em 

bom estado de conservação. Algumas moradias com varadas e garagem coberta. Esquadrias em 

madeira e vidros lisos, de abrir ou basculantes e folhas externas de venezianas em algumas 

janelas. Portas em madeira.  Piso cerâmico no interior e cimentado nas áreas externas.  

Coberturas com estrutura em madeira e telhas do tipo francesa.

Vista externa de outra Casa de Funcionário, esta com alpendre em todo entorno e no mesmo padrão.
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4.4.6 GALPÃO de ESTOQUE e SERVIÇOS

Ângulo do Galpão de Serviços, destacando as portas de acesso p/ o refeitório e o almoxarifado.

Vista Frontal do Galpão de Estoque e Serviços, mostrando as grandes portões de correr das garagens.

2 Garagens, Oficina, Almoxarifado, Refeitório e banheiro.

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  295,50m
2

VU = 60 anos      D = 33,80%              

Estruturas em concreto com paredes em alvenaria, emboçadas e pintadas com tinta plástica ou 

acrílica, em bom estado de conservação. Divisões internas em: 2 garagens, Oficina, Almoxarifado, 

Refeitório e banheiro. Rampas externas para veículos e tratores. Esquadrias basculantes nas 

janelas em ferro e vidros lisos.  Portões de madeira de correr nas garagens e oficina.Portas em 

madeira.  Cobertura com estrutura em madeira e telhas de zinco.

GALPÃO de ESTOQUE e SERVIÇOS
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4.4.7 COCHEIRA PRINCIPAL e GALPÃO CENTRAL

Vista parcial do pátio frontal da Cocheira principal, junto ao portão de entrada.

Vista aérea da Cocheira e Galpão principal, mostrando os acessos e pátio interno.

Área da Cocheira Principal (48 boxes) = 981,00m2   /  Área do Galpão Central = 513m2

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  1.494,00m
2

VU = 60 anos      D = 33,80%              

COCHEIRA PRINCIPAL e GALPÃO CENTRAL

Cocheira central de 48 boxes com portas e janelas de ipê para animais adultos e Galpão central 

com sala de ração, almoxarifado, selaria, 2 escritórios, 4 banheiros, Bloco Cirúrgico com elevados 

hidráulico e 2 laboratórios, almoxarifado de medicamentos, sala de gases (c/ 2 compressores, 1 

isento de óleo), reservado p/ducha, suíte para estudantes, balança mecânica, 2 duchas para 

cavalos e churrasqueira, bancada p/ trabalho com esmerilho.
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Outro trecho da parte frontal da via que contorna a Cocheira principal.

Vão livre do Galpão Central da Cocheira, onde há os acessos p/ as salas de escritórios e controles.

Vista parcial do pátio dos fundos da Cocheira, destacando as portas dos boxes em madeira ipê.
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Foto destacando as portas em ipê e o beiral dos telhados todos forrados c/ lambris de madeira.

Vista parcial de grande área livre, coberta e aberta do Galpão central em seu trecho final.

Ampla vista do pátio interno, destacando outras esquadrias e portões.
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Trecho do pátio interno, de onde se vê o portão dos fundos, que leva até a Cocheira secundária.

Vista externa do portão dos fundos da Cocheira principal, alinhando todos os vãos livres centrais.

Foto destacando os vãos livres centrais do Galpão central e da Cocheira, facilitando a circulação.
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4.4.8 COCHEIRA SECUNDÁRIA  

Vista geral do corredor interno da Cocheira secundária, mostrando as portas dos boxes.

Vista frontal da Cocheira secundária, destacando a abertura central p/ portão de correr.

Área da Cocheira Secundária (28 boxes) = 450,00m2   

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  450,00m
2

VU = 60 anos      D = 33,80%              

COCHEIRA  SECUNDÁRIA

Cocheira próxima à Cocheira principal com 28 boxes para potros, com portas e janelas de ipê, 

corredor central, com portas corrediças em ambas as aberturas, o que possiblita o fechamento e 

consequente manutenção da temperatura ambiente.  Estrutura do telhado em madeira, 

cobertura com telhas cerâmicas do tipo francesa e trechos do telhado sobre o corredor coberto 

com telhas translúcidas, permitindo a entrada de iluminação natural.
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4.4.9 GALPÃO dos SILOS

Vista geral do Galpão dos Silos  a partir do terraço da Estrumeira.

Área do Galpão de Silos = 220,00m2   

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  220,00m2
VU = 60 anos      D = 33,80%              

GALPÃO dos SILOS

Galpão abriga com 5 SILOS com capacidade total p/ 220 toneladas de grãos.  Silos ventiláveis com 

fechamento em painéis de madeira modulados com tábuas tratadas intercaladas p/ venezianas 

de alumínio.  Galpão c/ estrutura de concreto armado, paredes de alvenaria e esquadrias 

basculantes de ferro e vidro liso na parte superior dos vãos laterais.  Estrutura do telhado de 

madeira e cobertura com telhas metálicas onduladas, montadas em arco.

Vista geral do Galpão dos Silos, cujo volume prossegue p/ abrigar ao fundo o Caminhador automático.
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Interior do Galpão, mostrando os Silos de madeira p/ armazenagem de grãos.

Destaque para e estrutura do telhado e a cobertura c/ telhas metálicas, com os Silos indo até o topo. 

Vista lateral do Caminhador automático, tendo ao fundo o mesmo perfil em arco do Galpão dos Silos.
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4.4.10 CAMINHADOR AUTOMÁTICO

Acesso ao Caminhador automático, observando detalhes da estrutura da cobertura.

Vista geral do Caminhador automático e respectiva cobertura, geminado ao Galpão dos Silos.

Área do Caminhador Automático = 441,00m2   

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  441,00m2
VU = 60 anos      D = 33,80%              

CAMINHADOR AUTOMÁTICO

Caminhador automático para 8 cavalos indoor que permite realização de passo, trote e galope, 

com movimento para mabos os lados.  Possui choque elétrico e água instalada para irrigação.  As 

paredes são todas de concreto. Estrutura do telhado de madeira e cobertura com telhas 

metálicas onduladas, montadas em arco. Pilares e vigas externas dos suportes da cobertura em 

perfis metálicos, associado ao madeiramento do telhado, em arco, c/ telhas metálicas
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Interior do Caminhador, mostrando partes do equipamento e paredes circulares de concreto.

Detalhes das paredes de concreto e aberturas laterais.

Foto destaca as paredes de concreto, reforçadas, do bloco circular central do Caminhador.
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4.4.11 BALANÇA

Vista aérea de parte do núcleo central do HARAS, avistando a Casinha da Balança.

Balança para caminhões de 50 toneladas e Casa da Balança c/ Área de 41,60 (+ piso)

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  41,60m2
VU = 60 anos      D = 33,80%              

Balança Rodoviária com capacidade para aferir caminhões até 50 toneladas.  A  Casa da Balança 

pe de alvenaria, com esquadrias de abrir e basculante de ferro e vidros lisos.  Cobertura em 4 

águas, estrutura do telhado em madeira e fechamento com telhas cerâmicas do tipo francesa.  

Piso sobre a balança em concreto reforçado em todo este trecho.  As paredes externas 

encontram-se todas recobertas por vegetação do tipo trepadeira, incorporando-a ao entorno.

BALANÇA  e  CASA da BALANÇA

Casa da Balança, tendo ao fundo o Galpão Lateral e Depósito.
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4.4.12 ESTRUMEIRA

Ângulo da frente da Estrumeira, mostrando as portas de acesso p/ base e guarda-corpo do terraço.

Vista aérea mostrando a Estrumeira ao centro, entre a Cocheira secundária e o Galpão / Depósito.

Área equiavalente construída da Estrumeira = 104,00m2   

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  104,00m
2

VU = 60 anos      D = 33,80%              

ESTRUMEIRA

Estrumeira com capacidade para armazenar 160 metros cúbicos de estrume para fermentação e 

posterior uso como adubo no campo.   Estrutura em concreto armado, monolítica com portas em 

madeira ipê para coleta na base.  Laje do piso superior em concreto com aberturas tipo alçapão 

com portinholas em ferro.  Guarda-corpo com vigas em concreto.  Rampa de acesso ao topo, 

partindo da lateral da cocheira, toda em concreto armado e corrimão de tubo cilíndrico de ferro.
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4.4.13 GALPÃO LATERAL e DEPÓSTIO

Vista frontal do Galpão / Depósito, destacando os portões de correr no acesso.

Vista aérea, mostrando o Galpão Lateral e Depósito, junto à Estrumeira e à Balança.

Área do Galpão Lateral e Depósito = 225,00m2   

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  225,00m2
VU = 60 anos      D = 33,80%              

GALPÃO LATERAL e DEPÓSITO

Galpão abriga depósito de serragem, de alfafa, feno  e também garagem para veículos. Galpão c/ 

estrutura de concreto armado, paredes de alvenaria, emboçadas e pintadas.  Acessos ao interior 

por grandes portões metálicos de correr.   Estrutura do telhado de madeira e cobertura com 

telhas cerâmicas do tipo francesa.
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Área da Cocheira de Garanhões (3 baias) = 217,10m2   

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  217,10m
2

VU = 60 anos      D = 33,80%              

Cocheira de garanhões com 3 baias, provida de portas e janelas de ipê, com grades.  Local para 

ducha e sala de ração (c/ paredes azulejadas).  Teto da sala e das varandas forrado com lambris 

de madeira pintados. Estrutura do telhado em madeira, cobertura com telhas cerâmicas do tipo 

francesa.  Pisos cerâmicos ou cimentados. 

COCHEIRA  de GARANHÕES

AVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS

4.4.14 COCHEIRA de GARANHÕES

Ângulo da Cocheira dos Garanhões, mostrando a varanda defronte às baias e ducha na lateral. 

Vista frontal da Cocheira dos Garanhões, a partir da rua de acesso central.
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4.4.15 COCHEIRA ACESSÓRIA

Vista do pátio central da Cocheira acessória, mostrando as portas em madeira dos boxes.

Vista aérea da Cocheira acessória, mostrando também seu pátio central.

Área da Cocheira Acessória (27 boxes) = 602,00m2   

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  602,00m2
VU = 60 anos      D = 33,80%              

Cocheira situada num outro ponto do Haras, que possibilita o manejo racional dos animais, 

evitandoo deslocamento desnecessário. Esta Cocheira possui 27 boxes, com portas e janelas de 

ipê com grade,  pátio central, sala de ração, escritório e ducha externa.  Estrutura do telhado em 

madeira e cobertura com telhas cerâmicas do tipo francesa. As marquises/beirais, bem como o 

teto do vão de entrada e salas, são forrados com lambris de madeira, envernizados ou pintados.

COCHEIRA  ACESSÓRIA
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Vão de acesso ao pátio central da Cocheira acessória, mostrando o portão de madeira da entrada.

Vista de uma das metades do pátio central a partir da entrada da Cocheira acessória. 

Vista de outra metade do pátio central a partir da entrada da Cocheira acessória.
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4.4.16 CURRAIS de MANEJO / PIQUETES

Corredor central entre os 2 Currais de manejo, mostrando as cercas de madeira.

Vista aérea dos Currais de Manejo, situados bem próximo à Cocheira principal e demais construções.

CURRAIS DE MANEJO e PIQUETES

3 Currais de Manejo, com cercas de madeira com 3 ou 4 réguas e postes de aroeira e/ou itaúba.  

Os portões são todos de cano galvanizado pintados.  22 piquetes com áreas de 2 a 10 hectares e 

12 piquetes com 0,5 hectares.  2 piquetes de garanhões, com cercas de madeira (aroeira e ipê).  

Cercas de arame com postes de aroeira  e balancin de ipê.  77 cercas elétricas.  Todos os  

piquetes possuem portões de cano galvanizado pintados e porteiras amplas para entrada 

maquinário pesado.  Bebedouros com tamanhos de acordo com o número de animais que 

comporta cada piquete e com água encanada.  CULTURA ATUAL nos PIQUETES: SOJA
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4.4.17 EMBARCADOUROS

Vista da parte de cima do Embarcadouro que fica junto a rua interna principal.

Vista geral de um dos Embarcadouros, este fica junto a uma das esquinas da Cocheira principal.

Embarcadouros para cavalos em formato de "L"  com cercas de aroeira e ipê.  Base em concreto 

armado e piso gramado.  Ficam localizados próximos às Cocheiras e também no cruzamento da 

rua principal de acesso ao HARAS com a rua interna que leva à Cocheira principal.

EMBARCADOUROS
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4.4.18 URBANIZAÇÃO

Trecho da rua interna principal de acesso às Residências, toda pavimentada em paralelepípedos.

Vista aérea mostrando os detalhes de traçado, urbanísticos e paisagísticos do núcleo central do Haras.

URBANIZAÇÃO 

Muro de entrada (78,00 metros lineares), Ruas e escadas de acessos às Residências SEDE (830,00 

ml), Ruas de paralelepípedo (5.340,00 m2), Lago, 7 porteiras de arame, 35 bebedouros de 

concreto, 23 banheiros, Canis, Caixa D'água elevada com capacidade p/10.000 litros e cisterna 

enterrada no solo de 55.000 litros.  Poço artesiano. Todo Sistema automático de bombeamento. 

Casa de Bombas. Embarcadouros (46,50m2).  Rampa p/Tratores (16m2), Duchas, Calçamentos 

dos Galpões (208,00m2) e da Estrumeira (225,00m2), Casa de Força (entrada de luz da COPEL e 

comandos de luz) e Estacionamentos (292,00m2).
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Via interna que liga o acesso principal ao Núcleo do HARAS, onde fica a Cocheira maior.

Vista de postes de energia e cabeamento interno levando luz ao Núcleo central do HARAS.

Uma das vias internas de circulação margeadas p/árvores frondosas que formam os «túneis verdes».
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CONSTRUÇÕES  e  BENFEITORIAS   *  Área 024.5

 

 As principais construções da Área 02 são: a Cocheira, o Picadeiro, o Galpão e Oficina e as 

Casas de Funcionários e demais espaços de apoio às atividades do HARAS SANTA MARIA de 

ARARAS.  Dentre as benfeitorias destacamos as ruas de contorno e comunicação interna por 

toda a propriedade, algumas pavimentadas com paralelepípedo.  É notório o mesmo cuidado 

paisagístico, com fileiras de árvores frondosas emoldurando os piquetes e os limites da Gleba.

Vista do Picadeiro e sua cobertura pintada de verde, a partir de um dos piquetes, plantados c/soja. 

Vista parcial da Grande Cocheira da Área 02, destacando uma via interna lateral.
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4.5.1 COCHEIRA * Área 2    

Vista de um dos corredores internos da Cocheira, destacando os Boxes e a cobertura c/luz natural.

Vista do pátio interno da Cocheira da Área 02, mostrando os jardins internos e a cobertura.

Área da Cocheira da Área 02 (53 boxes) = 1.884,40m2   

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  1.884,40m
2 VU = 60 anos      D = 33,80%              

COCHEIRA  *  Área 02

Galpão de Cocheiras com páteo central da Área 2 do Haras SMA. Esta Cocheira possui 53 boxes 

(50 internos e 3 externos), com portas de ipê,  pátio central, sala de ração, escritório, balança 

mecânica, tronco de exame, alojamento de solteiros, selaria, farmácia e 2 banheiros.  Estrutura 

do telhado em madeira e cobertura com telhas cerâmicas do tipo francesa. As marquises/beirais, 

bem como o teto do vão de entrada e salas, varandas e alpendres são forrados com lambris de 

madeira, envernizados ou pintados.
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Parte das varandas voltadas p/o páteo interno da Cocheira, destacando teto forrado com lambris.

Vista parcial do pátio interno da Cocheira, mostrando as áreas de acesso e circulação.

Canto externo da Cocheira, mostrando o portão de correr e área p/ducha, junto a uma via interna.
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4.5.2 PICADEIRO

Interior do Picadeiro, mostrando a parede de concreto, a estrutura da cobertura e dômus translúcido.

Vista externa do Picadeiro, destacando sua parede circular central e a cobertura pintada de verde.

Área do PICADEIRO = 400,00m2   

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  400,00m2 VU = 60 anos      D = 33,80%              

PICADEIRO

Picadeiro coberto com irrigação interna e arquibancada externa com degraus em madeira, para 

observação dos trabalhos de doma. A parede circular principal é toda em concreto. Estrutura do 

telhado de madeira e cobertura com telhas metálicas pintadas de verde na parte externa 

superior e domus central com telhas translúcidas.  
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4.5.3 CAMINHADOR

Vista externa do Caminhador, inserido no espaço cercado por canos de ferro e cerca viva.

Vão de acesso ao espaço interno do Caminhador, destacando o equipamento ao centro.

Área do CAMINHADOR = 52,00m2   

Estado de Conservação:  "reparos simples" Idade Aparente:  30 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,512 Área:  52,00m
2 VU = 60 anos      D = 48,80%              

Caminhador para 4 cavalos  (equipamento mecânico) .... Em espaço aberto cercado por arames e 

cerca viva, situado bem próximo ao Picadeiro, à ducha, ao embarcador e aos currais com cercas 

de madeira.  Acesso pela lateral do picadeiro e parte fechada voltada para a pista de treino.

CAMINHADOR
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4.5.4 PISTA de TREINAMENTO

Vista geral da Pista de Treinamento, mostrando parte do trajeto e dos seus limites.

Vista parcial da Pista de Treinamento, destacando o tinglado central com jardins ao redor. 

Área da Pista = 708,00m2        Área da Casa da Pista = 25,00m2   

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  25,00m2 VU = 60 anos      D = 33,80%              

PISTA de TREINAMENTO

Pista aberta para treinamento e doma de cavalos com 287,00 ml com tinglado central e partidor 

para 2 cavalos.  Fica situada em área bem plana atrás do Picadeiro e do Caminhador, separada 

por bosque de árvores e acesso lateral.  "Casa da Pista" é uma pequena área central coberta e 

aberta, com as laterais delimitadas por vegetação, estrutura sobre toras de madeira, cobertura 

com telhas do tipo francesa sobre estrutura também de madeira.
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4.5.5 MANGUEIRA de GADO

Vista geral do conjunto de benfeitorias que integra a Mangueira de Gado, situada num canto da A02.

Acesso p/ a Mangueira de Gado, a partir da via periférica da Área 02, cruzando as Matas dos fundos.

Área da  Mangueira de gado = 375,00m2     12 portões de madeira; Balança de gado  

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  391,00m2 VU = 60 anos      D = 33,80%              

MANGUEIRA de GADO

Curral para manejo de gado coberto com guilhotina, banheiro de aspersão e balança mecânica.  

Todo feito com postes de aroeira e réguas de ipê.  Casa para gerador anexo, Farmácia (16m
2
), 

almoxarifado e banheiro.  Embarcadouro e caminhos com base em concreto e cercas de 

madeira.  Situado em área cercada por densa floresta e acesso aberto no meio da vegetação.
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4.5.6 GALPÃO de TRATORES e OFICINA

Vista frontal do Galpão de Tratores e Oficina, destacando seus vãos e acessos.

Vista geral dos fundos do Galpão e Oficina, situado próximo a um dos limites da Área 02.

Galpão de Tratores = 295,20m2   Lavador de Tratores = 30,00m2   Casa Bomba Diesel = 20,00m2 

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  348,56m
2 VU = 60 anos      D = 33,80%              

GALPÃO de TRATORES e OFICINA

Estruturas em perfis metálicos (pilares e vigas), paredes em alvenaria, emboçadas e pintadas com 

tinta plástica ou acrílica, em bom estado de conservação. Galpão de serviços de manutenção, 

com garagem fechada e alarme p/ 3 tratores, depósito de adubo e sementes, lavador de tratore, 

Oficina e banheiro (3,36m2). Portões de ferro de correr e portas de madeira. Cobertura com 

estrutura em madeira e telhas cerâmicas do tipo francesa.
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4.5.7 CASAS de FUNCIONÁRIOS

Vista geral de uma Casas da Vila dos Funcionários da Área 02.

Vista geral dos fundos de outra Casa da Vila de Funcionários da Área 02.

6 moradias de funcionários, algumas com garagem, lavanderia e canil

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  384,04m
2

VU = 60 anos      D = 33,80%              

CASAS de FUNCIONÁRIOS 

Estruturas em concreto com paredes em alvenaria, emboçadas e pintadas com tinta acrílica, em 

bom estado de conservação. Algumas moradias com varadas e garagem coberta. Casa do 

encarregado junto a cocheira com 3  quartos, Sala, Cozinha, Banheiro e anexo, Garagem e 

Churrasqueira.  Piso cerâmico no interior e cimentado nas áreas externas.  Coberturas com 

estrutura em madeira e telhas do tipo francesa.



77

AVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS

4.5.8 CURRAIS, PIQUETES e URBANIZAÇÃO

Vista parcial dos Currais da Área 02, estes próximos ao Picadeiro.

6 Currais de Manejo com postes de aroeira e réguas de ipê.  10 piquetes com áreas de 2 a 14 

hectares e 6 piquetes entre 0,5 e 1 hectare.   Cercas de arame com postes de aroeira  e balancin 

de ipê, com cerca elétrica.  Todos os piquetes possuem portões de cano galvanizado pintados e 

porteiras amplas para entrada maquinário pesado.  CULTURA ATUAL nos PIQUETES: SOJA .... 

Muro de entrada (66,70metros lineares), Ruas de paralelepípedo (1.194,00 m2),  10 porteiras de 

arame, 28 portões de cano, 20 bebedouros de concreto, 17 saleiros, 10 banheiros, ESTRUMEIRA 

(68,75m
2
), Caixa D'água elevada com capacidade p/10.000 litros. Poço artesiano. Embarcadouro 

(20,50m2).  Casa de Força (2 entrada de luz da COPEL).

CURRAIS, PIQUETES e URBANIZAÇÃO 

Vista parcial dos Currais da Área 02, estes próximos à Cocheira.
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Embarcadouro situado próximo à lateral do Picadeiro.

Via interna da Área 02, destacando a cerca viva que delimita a Vila de Casas de Funcionários.

Trecho na direção da saída da A02, avistando o portão e acesso à via interna periférica da Área 02.
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CONSTRUÇÕES  e  BENFEITORIAS   *  Área 044.6

Trecho da via principal de acesso interno, em paralelepípedos, tendo ao fundo o Galpão e Depósito.

Vista geral do Galpão e Depósito situado sobre uma suave elevação do Terreno.

 

 As principais construções da Área 04 são: o Galpão e Depósito e as Casas de Funcionários 

e demais espaços de apoio às atividades do HARAS SANTA MARIA de ARARAS.  Dentre as 

benfeitorias destacamos a via de acesso central, pavimentada com paralelepípedo.  É notório o 

mesmo cuidado paisagístico, com fileiras de árvores frondosas emoldurando os limites de toda 

Área 04 e margeando a via principal de acesso às construções.
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4.6.1 GALPÃO e DEPÓSITO  *  Área 4  

Vista de lateral do Galpão, mostrando a via junto aos Currais.

Vista da fachada principal da Galão e Depósito, destacando o portão de acesso frontal.

Galpão e Depósito = 415,00m2      Ducha externa = 11,88m2   

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  426,88m
2 VU = 60 anos      D = 33,80%              

GALPÃO e DEPÓSITO

Estruturas em concreto armado, paredes em alvenaria, emboçadas e pintadas com tinta plástica 

ou acrílica, em bom estado de conservação. Galpão de depósito para feno, adubos e demais. 

Possui 3 boxes internos para cavalos, banheiro, local para Balança, 1 Apartamento de solteiros e 

uma ducha externa. Portões de ferro de correr e portas de madeira. Cobertura com estrutura em 

madeira e telhas metálicas.
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4.6.2

Vista de uma das Casas de Funcionários, esta situada defronte ao Galpão e Depósito.

CASAS de FUNCIONÁRIOS

2 moradias de funcionários com Área total = 145,84m2

Estado de Conservação:  "entre regular e reparos simples" Idade Aparente:  25 anos  

Depreciação Ross-Heidecke:  0,662 Área:  145,84m2
VU = 60 anos      D = 33,80%              

CASAS de FUNCIONÁRIOS 

Estruturas em concreto com paredes em alvenaria, emboçadas e pintadas com tinta acrílica, em 

bom estado de conservação. Esquadrias de correr e basculantes de ferro e vidro liso. Portas de 

madeira. Piso cerâmico no interior e cimentado nas áreas externas.  Coberturas com estrutura 

em madeira e telhas do tipo francesa.  Um casas com canil, lavanderia e churrasqueira.

Vista da outra Casa de Funcionário, esta situada junto ao portão de entrada.
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4.6.3 CURRAIS, PIQUETES e URBANIZAÇÃO

Vista geral dos Currais situados junto à lateral do Galpão e Depósito.

Trecho de via interna entre o Galpão e os Currais, tendo ao fundo uma das Casas de Funcionários.

CURRAIS, PIQUETES e URBANIZAÇÃO 
2 Currais de Manejo com sistema concêntrico de piquetes que facilita o trabalho ser realizado 

por somente uma pessoa.   Todos os piquetes possuem portões de cano galvanizado pintados e 

porteiras amplas para entrada de maquinário agrícola pesado.  Cercas de arame com postes de 

aroeira e balancin de ipê, com cerca elétrica. CULTURA ATUAL nos PIQUETES: SOJA .... Muro da 

entrada principal (82,00metros lineares), Muro da entrada auxiliar (72,00metros lineares), Ruas 

de paralelepípedo (1.336,00 m2),  10 porteiras de arame, 11 portões de cano, 6 bebedouros de 

concreto, 10 saleiros, 4 banheiros, Açude, CURRAL Duplo (420,00m
2
). Caixa D'água elevada com 

capacidade p/10.000 litros. Poço artesiano. Embarcadouro (24,00m2).  Casa de Força (1 entrada 

de luz da COPEL).
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Vista da grande área dos fundos da Área 04, mostrando um dos piquetes, todo ocupado pela soja.

Vista dos piquetes da Área 04, voltados para a entrada e para o limite com a Estrada.

Vista da via principal de acesso na direção da saída, toda pavimentada com paralelepípedos.



55
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55 CÁLCULOSCÁLCULOS

  Conforme já mencionado na Metodologia, todo este trabalho de Avaliação foi 

norteado e segue rigorosamente as Normas NBR 14.653 (1,2 e 3) da ABNT, bem como as 

diretrizes do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias).

  Partindo desta premissa, o Método mais indicado para este caso é o ME - Método 

Evolutivo.  Sendo assim, o valor justo atual desse conjunto de bens será a soma de suas partes 

básicas constitutivas: o valor do terreno, o valor das construções e benfeitorias e o fator de 

comercialização (quando aplicável).

  1) Avaliação dos Terrenos pelo MCDDM - Método Comparativo Direto de 

Mercado: Determinação do valor de um terreno pela sua comparação direta com outros similares, 

através de seus preços de venda, tendo em vista as características comuns e/ou semelhantes. No 

processo comparativo o cálculo é precedido pela homegeneização dos valores pesquisados, 

classificação dos elementos e estudo estatístico. Esses “dados de mercado” devem ser entendidos 

como dados de vendas  efetuadas, dados de ofertas de vendas ou dados decorrentes de 

desapropriação ou de outras ações judiciais. 

  2) Avaliação das Construções e Benfeitorias pelo MCR - Método do Custo 

de Reprodução:  Obtido a partir do custo unitário de construções assemelháveis, fornecido pelo 

SINDUSCON-PR e também diretamente com os fornecedores de obras cíveis do mesmo tipo, 

adequando-o para o imóvel avaliando face a sua idade aparente, estado de conservação e 

particularidades construtivas.  O critério utilizado para as taxas de depreciação foi de ROSS-

HEIDECKE, a partir da tabela que reúne os dados relativos à idade aparente dos imóveis, bem como 

do estado de conservação dos mesmos.

  3) Fator de Comercialização : Parcela percentual acrescida ao somatório dos 

valores que integram um bem, constante nas recomendações das Normas da ABNT:

  Cada uma dessas partes integrantes do resultado final do Patrimônio, será obtido 

aplicando-se os Métodos inerentes a cada bem e indicados pelas Normas da ABNT, como se segue:

  Esta parcela corresponde à “vantagem de uso ou renda do conjunto pelo prazo 

necessário à sua montagem”.  Ou, alternativamente, engloba as despesas financeiras do 

investimento no decorrer da montagem do negócio, compensação de riscos do empreendimento, 

custos administrativos legais e o lucro normal do investidor.”  

  Aplicando e seguindo criteriosamente esses Métodos foi possível determinar o valor 

atual dos imóveis em questão, como se segue:
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VALOR DO TERRENO5.1

  A pesquisa buscou elementos através de contatos diretos com corretores e 

proprietários referentes à venda de terrenos urbanos comerciais e/ ou industriais nessa região.

  

  A localização dos terrenos em questão (Gleba em São José dos Pinhais - PARANÁ) 

induz os avaliadores a equacionarem seu valor com base em estudos e informações a respeito de 

elementos pesquisados no mercado imobiliário local. No presente caso, será aplicado o Método 

Comparativo Direto de Mercado para a apuração do valor venal dos imóveis.

  Dentre os vários que pesquisamos e fizemos contatos destacamos a seguir alguns 

dos imóveis anunciados e que foram considerados em nossos cálculos:
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2
R$/m Valores dos ELEMENTOS da PESQUISA

2R$/m Valor de Venda do TERRENO AVALIADO

Localização e valores unitários dos Elementos da Pesquisa Local de Mercado
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Cálculo do Valor do Terreno

  ÁREA 01: Considerando as características físicas, legais e de aproveitamento do 
2terreno em questão, encontrou-se então o seguinte valor unitário:  R$ 110,00/ m

  Em relação às amostras coletadas nesta pesquisa, a aplicação dos fatores de 

equiparação se deram por questões de: especulações da fonte, equivalências de pavimentação, 

proximidade de eixos viários e acessos, volume de tráfego, questões quanto a taxa de ocupação e 

afastamentos indicados na legislação municipal, espaços livres em oposição às amostras com áreas 

de restrição (linhas de energia), entre outros aspectos físicos.  

  Os elementos coletados foram comparados ao elemento avaliando, sofrendo ajustes 

através de coeficientes denominados Fatores de Homogeneização.  

  Assim, teremos:

  Os fatores considerados nesta pesquisa foram:  Fator de Fonte  (Ff);  Fator de 

Transposição  (Ftrp);  Fator de Área  (Fa); Fator de topografia  (Ft) e Fator de frente  (Ffr).

  A maior parte dos elementos possuem um relevo essencialmente plano.  O imóvel 

avaliando e alguns dentre as amostras, ficam bem próximos à Av. Volkwagen Audi, com 

acesso direto para a BR-316.   Há também a questão do formato deste, em campo mais aberto, 

não havendo nas amplas laterais, alongamentos ou estreitamentos, dispondo de extensas 

frentes para vias.  Instalações pré-existentes que beneficiam a ocupação, também se destacam. 

  No mapa da página anterior destacamos algumas das amostras representativas 

do mercado local, que consideramos em nossas análises e cálculos. 

  Após a homogeneização dos valores e eliminação de dados suspeitos, procedemos a 

análise final para obtenção do valor unitário para os terrenos em questão: 

  As áreas em questão situam-se bem próximas às principais vias de acesso e 

circulação da Região, que vem se desenvolvendo rapidamente desde a implantação do PIC - 

PARQUE INDUSTRIAL de CURITIBA.  Tal vizinhança confere ampla e consistente valorização, 

potencializada pela presença de grandes e médias indústrias, como: Volkwagen-AUDI; PIRELLI; 

THYSSENKRUPP - BR; JTEKT Brasil; SAS Auto, AKKER Solutions; entre outras. 

ÁREA (M2) Valor Unit (R$ /M2) Valor Avaliado (R$)

1.070.000,00 110,00 117.700.000,00

LOCALIZAÇÃO 

R. Raimundo Fagundes Machado, n. 3172

ÁREA  01   -   Campo Largo da Roseira  -  SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  -  PARANÁ
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  Assim, teremos:

  ÁREA 02: Considerando as características físicas, legais e de aproveitamento do 
2terreno em questão, encontrou-se então o seguinte valor unitário:  R$ 100,00/ m

ÁREA (M2) Valor Unit (R$ /M2) Valor Avaliado (R$)

1.050.000,00 100,00 105.000.000,00

LOCALIZAÇÃO 

Campo Largo da Roseira

ÁREA  02   -   Campo Largo da Roseira  -  SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  -  PARANÁ

ÁREA (M2) Valor Unit (R$ /M2) Valor Avaliado (R$)

640.000,00 120,00 76.800.000,00Campo Largo da Roseira

ÁREA  04  -   Campo Largo da Roseira  -  SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  -  PARANÁ

LOCALIZAÇÃO 

  

  ÁREA 04: Considerando as características físicas, legais e de aproveitamento do 
2terreno em questão, encontrou-se então o seguinte valor unitário:  R$ 120,00/ m

  Assim, teremos:
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VALOR DAS CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 5.2

  d    =  Depreciação física segundo critério Ross-Heidecke, para vida útil de 60 anos.

  De acordo com o Método de Custo de Reprodução, o valor das benfeitorias é 

determinado a partir do seguinte modelo:

  

  Cb  =  Custo básico

  Cun   =  Custo unitário da construção, fornecido pelo SINDUSCON / PR.

  A determinação do valor das construções e benfeitorias foi efetuada através do 

Método do Custo de Reprodução, sendo que foram ponderados os estados de conservação e de 

depreciação física, conforme detalhado no capítulo anterior referente à CARACTERIZAÇÃO dos 

mesmos.  O critério de depreciação utilizado foi o de «Ross-Heidecke».

  Obtido a partir do custo unitário de construções assemelháveis, fornecido pelo 

SINDUSCON/PR, adequando-o para o imóvel avaliando face a sua idade aparente, estado de 

conservação e particularidades construtivas de algumas benfeitorias específicas.

     Vb    =    Cb    x    d    x    S   x   k

  Vb  =  Valor das benfeitorias

  Onde:

  S    =  Área equivalente construída

  k    =  Fator de adequação do padrão da construção, quando necessário.

2  O Custo básico (Cb) é obtido através do custo unitário do m  da construção no 

padrão semelhante ao das benfeitorias avaliadas, acrescido dos Benefícios e Despesas 

Indiretas  (BDI).

  Ou seja:

     Cb    =    Cun    x    (BDI)

  Cb     =  Custo básico

  BDI   =  1,55  (correspondente aos custos administrativos e lucro do construtor, 

como também incluindo despesas não previstas no custo unitário).
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CUB/m²
Custos Unitários Básicos de Construção

Sinduscon-PR Data de emissão: 31/03/2021 16:23

(NBR 12.721:2006 - CUB 2006) - Março/2021

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, de 16/12/64 e

com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de Março/2021.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e

novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação

de CUB/2006".

  "Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos

preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular:

fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como:

fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não

classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento,

instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e

emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor;

remuneração do incorporador."

VALORES EM R$/m²

PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAIS

PADRÃO BAIXO

 

PADRÃO NORMAL

 

PADRÃO ALTO

 
R-1 1.747,69 1,44%

 

R-1 2.133,09 1,19%

 

R-1 2.565,96 1,74%

PP-4 1.629,59 1,54%

 

PP-4 2.047,61 1,15%

 

R-8 2.121,59 1,64%

R-8 1.550,92 1,41%

 

R-8 1.770,20 1,24%

 

R-16 2.210,99 1,45%

PIS 1.245,95 1,71%

 

R-16 1.714,65 1,20%

PROJETOS - PADRÃO COMERCIAIS CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas)

PADRÃO NORMAL

 

PADRÃO ALTO

CAL-8 2.040,74 1,53%

 

CAL-8 2.188,12 1,63%

CSL-8 1.756,84 1,40%

 

CSL-8 1.941,28 1,52%

CSL-16 2.359,66 1,44%

 

CSL-16 2.603,60 1,53%

PROJETOS - PADRÃO GALPÃO INDUSTRIAL (GI) E RESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q)

RP1Q 1.839,31 1,04%

GI 965,66 1,70%
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a)      Construções Padrão Normal / Alto (R1)

2
  Cun   =   R$ 2.133,09 / m  

  K      =   1,15

2  CbR1    =    R$ 3.802,23 / m

2  CbR1    =    R$ 3.306,29 / m    x   1,15

  Logo:

2
  Cb    =    Cun  x BDI   =  R$ 3.306,29 / m   

 b)      Construções Padrão Normal (R8) e (CSL8)

2  Cb    =    Cun  x BDI   =  R$ 2.743,81 / m   

2  CbR8    =    R$ 2.743,81/ m  

2  Cun   =   R$ 1.770,20 / m  

2
  CbR1    =    R$ 2.743,81 / m    x   1,00

  Logo:

  K      =   1,00

c)       Construções Padrão Galpão Industrial (GI) 

2  Cun   =   R$ 965,66 / m  
2  Cb    =    Cun  x BDI   =  R$ 1.496,77 / m   

  K      =   1,00

2
  CbR1    =    R$ 1.496,77 / m    x   1,00

2  CbR1    =    R$ 1.496,77 / m   

  Logo:
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  Relacionamos a seguir os totais encontrados para as Construções das Áreas 01, 

02 e 04:

  Os valores básicos foram aplicados nos cálculos e ponderados diante dos estados 

de conservação e de depreciação física, conforme indicado item a item no capítulo anterior 

referente à CARACTERIZAÇÃO dos mesmos.  O critério de depreciação utilizado foi o de «Ross-

Heidecke».   

  Conforme detalhado nas páginas anteriores, de posse dos valores de Custos 

Unitários divulgados pelo SINDUSCON - PR, obtivemos os respectivos Cbs (Custos básicos) 

de construções no padrão normal (R1, R8 e CSL8 e  GI). 

Construções e Benfeitorias da ÁREA 01 DIM.(m
2
e ml) CUB (R$/m

2
) DEPRC. 

Valor 

Avaliado(R$)

CASA SEDE  (Proprietário) 117,00 3.802,23 0,785 349.215,81

CASA de HÓSPEDES e Churrasqueira (Sala de Troféus) 226,30 3.802,23 0,785 675.449,05

Piscina, Sauna, Caixa D'água, Cisterna e Instalações 167,45 2.743,81 0,785 360.669,02

CASA do VETERINÁRIO 190,00 3.802,23 0,662 478.244,49

Garagem e Canil da Casa do Veterinario 88,00 823,14 0,662 47.952,84

CASAS de FUNCIONÁRIOS  (7 Moradias) 760,41 2.743,81 0,662 1.381.210,41

GALPÃO de ESTOQUE e SERVIÇOS 295,50 1.496,77 0,662 292.799,64

COCHEIRA PRINCIPAL  (48 boxes) e GALPÃO CENTRAL 1.494,00 2.743,81 0,662 2.713.704,92

COCHEIRA SECUNDÁRIA  (24 boxes) 450,00 2.743,81 0,662 817.381,00

GALPÃO dos SILOS 220,00 1.496,77 0,662 217.989,58

5 Silos de Madeira e Achatador de aveia 380.000,00

CAMINHADOR AUTOMÁTICO  (8 cavalos) 441,00 2.710,08 0,662 791.186,18

BALANÇA p/Caminhões (+ casinha) 41,60 120.000,00

ESTRUMEIRA 104,00 2.710,08 0,662 186.583,59

GALPÃO LATERAL e DEPÓSITO 225,00 1.471,70 0,662 219.209,72

COCHEIRA de GARANHÕES  (3 boxes) 217,10 2.710,08 0,662 389.493,24

COCHEIRA ACESSÓRIA  (27 boxes) 602,00 2.710,08 0,662 1.080.031,92

CURRAIS de MANEJO e PIQUETES 360.000,00

URBANIZAÇÃO:  Muro de entrada (78,00 metros lineares), 

Ruas e escadas de acessos às Residências SEDE (830,00 ml), 

Ruas de paralelepípedo (5.340,00 m2), Lago, 7 porteiras de 

arame, 35 bebedouros de concreto, 23 banheiros, Canis, 

Caixa D'água elevada com capacidade p/10.000 litros e 

cisterna enterrada no solo de 55.000 litros.  Poço artesiano. 

Todo Sistema automático de bombeamento. Casa de Bombas. 

Embarcadouros (46,50m2).  Rampa p/Tratores (16m2), 

Duchas, Calçamentos dos Galpões (208,00m2) e da 

Estrumeira (225,00m2), Casa de Força (entrada de luz da 

COPEL e comandos de luz) e Estacionamentos (292,00m2).

570.000,00

Total Construções e Benfeitorias da ÁREA 01 11.431.121,41
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Construções e Benfeitorias da ÁREA 02 DIM.(m
2
e ml) CUB (R$/m2) DEPRC. 

Valor 

Avaliado(R$)

COCHEIRA  *  Área 02 1.884,40 2.743,81 0,662 3.422.828,34

PICADEIRO 400,00 2.743,81 0,662 726.560,89

CAMINHADOR  (4 cavalos) 52,00 80.000,00

PISTA DE TREINAMENTO (+ tinglado central) 733,00 150.000,00

MANGUEIRA de GADO 391,00 823,14 0,662 213.063,20

GALPÃO de TRATORES e OFICINA 348,56 1.496,77 0,662 345.374,77

CASAS de FUNCIONÁRIOS  (6 Moradias) 384,04 2.743,81 0,662 697.571,11

URBANIZAÇÃO:  6 currais de Manejo, 16 piquetes e 

respectivas cercas. Muro de entrada (66,70 metros lineares), 

Ruas de paralelepípedo (1.194,00 m2), 10 porteiras de 

arame, 20 bebedouros de concreto, 28 portões de cano, 10 

banheiros, 17 saleiros, Caixa D'água elevada com capacidade 

p/10.000 litros. Poço artesiano. Embarcadouro (20,50m2).  

Estrumeira (68,75m2), Casa de Força (2 entradas de luz da 

COPEL) .

380.000,00

Total Construções e Benfeitorias da ÁREA 02 6.015.398,31

Construções e Benfeitorias da ÁREA 04 DIM.(m2e ml) CUB (R$/m2) DEPRC. 
Valor 

Avaliado(R$)

GALPÃO e DEPÓSITO  *  Área 04 426,88 1.496,77 0,662 422.979,06

CASAS de FUNCIONÁRIOS  (2 Moradias) 145,84 2.743,81 0,662 264.904,10

URBANIZAÇÃO:  2 currais de Manejo,  piquetes e 

respectivas cercas. Muros de entrada (154,00 metros 

lineares), Ruas de paralelepípedo (1.1336,00 m2), 10 

porteiras de arame, 6 bebedouros de concreto, 11 portões de 

cano, 4 banheiros, 10 saleiros, Açude, Caixa D'água elevada 

com capacidade p/10.000 litros. Poço artesiano. 

Embarcadouro (24,00m2).  Casa de Força (1 entrada de luz 

da COPEL) .

290.000,00

Total Construções e Benfeitorias da ÁREA 04 977.883,16
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FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO

  O Fator de Comercialização, também chamado de Terceiro Componente ou 

Vantagem da Coisa Feita, é definido no item 3.20 da NBR 14653-1:2001: “Fator de comercialização: 

Razão entre o valor de mercado de um bem e o seu custo de reedição ou de substituição, que pode 

ser maior ou menor que 1 (um)”.  Dessa maneira, obtidos o valor individual do terreno e o custo de 

reprodução da benfeitoria, a avaliação do imóvel efetuada pelo método evolutivo deve ser 

processada em conformidade aos conceitos contidos agora no item 8.2.4 da ABNT - NBR 14653-

2:2011: “c) o Fator de Comercialização seja levado em conta, admitindo-se que pode ser maior ou 

menor que a unidade, em função da conjuntura do mercado na época da avaliação.”

  No entendimento de alguns avaliadores, o conceito do Fator de Comercialização se 

consolidou a partir da constatação de que o investimento em imóveis era a melhor alternativa aos 

ativos financeiros. Comprava-se o imóvel na planta, na maioria dos casos apartamentos, visando 

vender depois de pronto com uma margem de lucro acima de 30%, dependendo das condições do 

mercado, existindo, portanto, uma diferença entre o custo e o valor de mercado. 

  Na Tabela 10 da mesma NBR 14653-2:2011 consta que o Fator de Comercialização 

pode ser inferido em mercado semelhante, justificado ou arbitrado.

  O professor Sérgio Antônio Abunahman, no seu livro Curso Básico de Engenharia 

Legal e de Avaliações, caracteriza o Fator de Comercialização como sendo a “Vantagem da Coisa 

Feita” e dá a seguinte definição: “é o acréscimo do valor que tem um determinado imóvel 

pela sua vantagem de estar construído e pronto para ser utilizado em relação a outro 

semelhante, mas ainda por construir”. 

  Entre as tabelas de FC (ou VCF) disponíveis usaremos a tabela a seguir, adotado pelo 

órgãos governamentais, instituições públicas e privadas e amplamente divulgadas e acessível na 

Bibliografia referente à Engenharia de Avaliações.

Tipo de Construção Nova De 0 a 10 anos De 10 a 20 anos De 20 a 30 anos

Grande Estrutura 25% 25%  -  21% 21%  -  13% 13%  -  0%

Pequena Estrutura e 

Residencial de luxo
15% 15%  -  12,5% 12,5%  -  7,8% 7,8%  -  0%

Industrial e Residencial 

Médio
10% 10%  -  8,4% 8,4%  -  5,2% 5,2%  -  0%

Residencial modesto e 

proletárias
5% 5%  -  4,2% 4,2%  -  2,6% 2,6%  -  0%

Nota: Os fatores de redução pela idade não se aplicam a zonas comerciais altamente valorizadas

TABELA  V

VANTAGEM DA COISA FEITA
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  Considerando a excelência da implantação e o beneficiamento urbanístico e 

paisagístico que, em conjunto com as construções, criam um espaço diferenciado e muito superior a 

terrenos equivalentes em estado bruto,  é evidente que a VANTAGEM de se adquirir um Imóvel 

como este representa um enorme ganho financeiro.  Ainda que permaneça em aberto as inúmeras 

possibilidades de destinação e aproveitamento da extensa área de terreno disponível, existe um 

valor agregado físico (benfeitorias) e também um valor agregado intangível, pela 

exuberância de todo o conjunto. Tais evidências estão muito bem documentadas com todos os 

registros de nossa Vistoria e com os cuidados expressivos na manutenção das instalações. 

  Logo:

  

     No presente caso, face a idade e estado de conservação das benfeitorias, bem 

como sua vida útil provável frente sua vida já transcorrida, o aproveitamento possível para os 

terrenos frente ao praticado, a potencialidade das Áreas e o estado de conservação dos imóveis, 

tomaremos por base o percentual de 4,00% para o Fator de Comercialização,  de acordo com a 

tabela de VCF apresentada anteriormente, sendo aplicável sobre o somatório do valor dos terrenos 

e demais bens imóveis e benfeitorias existentes nessas Áreas:

  Construções e Benfeitorias  (em números redondos)   ....... R$   18.424.000,00

  Terrenos  (A01, 02 e 04) (em números redondos)    .................. R$  299.500.000,00

  Sub-Total   ................................................................... R$  317.924.000,00

  Fator de Comercialização  (4,00%)  ........................... R$   12.716.000,00

  Valor TOTAL avaliado  (A01, 02 e 04)   ..........................  R$ 330.640.000,00

  Ou,  em números redondos .....................................   R$ 330.000.000,00
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  Tudo visto, esclarecido e devidamente ponderado no Laudo principal, 

verificamos que a metodologia utilizada nos conduziu aos seguintes valores finais para os 

bens imóveis que integram as Áreas 01, 02 e 04 do HARAS SANTA MARIA de 

ARARAS  em  S. J. PINHAIS - PR, tendo como referência o mês de março de 2021:

66 CONCLUSÃOCONCLUSÃO

Bens Imóveis da Área 01 Valor Avaliado Março/2021 (R$)

TERRENO (Gleba de 107,00 ha) 117.700.000,00

CASA SEDE  (Proprietário) 349.215,00

CASA de HÓSPEDES e Churrasqueira (Sala de Troféus) 675.450,00

Piscina, Sauna, Caixa D'água, Cisterna e Instalações 360.670,00

CASA do VETERINÁRIO 478.000,00

Garagem e Canil da Casa do Veterinario 47.950,00

CASAS de FUNCIONÁRIOS  (7 Moradias) 1.381.200,00

GALPÃO de ESTOQUE e SERVIÇOS 293.000,00

COCHEIRA PRINCIPAL  (48 boxes) e GALPÃO CENTRAL 2.713.700,00

COCHEIRA SECUNDÁRIA  (24 boxes) 817.000,00

GALPÃO dos SILOS 218.000,00

5 Silos de Madeira e Achatador de aveia 380.000,00

CAMINHADOR AUTOMÁTICO  (8 cavalos) 791.000,00

BALANÇA p/Caminhões (+ casinha) 120.000,00

ESTRUMEIRA 186.000,00

GALPÃO LATERAL e DEPÓSITO 219.000,00

COCHEIRA de GARANHÕES  (3 boxes) 390.000,00

COCHEIRA ACESSÓRIA  (27 boxes) 1.080.000,00

CURRAIS de MANEJO e PIQUETES 360.000,00

URBANIZAÇÃO 570.000,00

VCF (Vantagem da Coisa Feita)   4,00%

Pequena Estrutura (De 20 a 30 anos) ::: De 7,8% a 0 % de VCF ou FC)

Total GERAL Bens Imóveis da Área 01 do Haras SMA 134.295.185,00

Ou, em números redondos 134.000.000,00

Resumo dos resultados dos Imóveis da Área 01, 02 e 04 do HARAS SMA

5.165.000,00
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Bens Imóveis da Área 02 Valor Avaliado Março/2021 (R$)

TERRENO (Gleba de 105,00 ha) 105.000.000,00

COCHEIRA * Área 02 3.423.000,00

PICADEIRO 726.000,00

CAMINHADOR (4 cavalos) 80.000,00

PISTA de TREINAMENTO 150.000,00

MANGUEIRA de GADO 213.000,00

GALPÃO de TRATORES e OFICINA 343.000,00

CASAS de FUNCIONÁRIOS  (6 Moradias) 698.000,00

CURRAIS, PIQUETES e URBANIZAÇÃO 380.000,00

VCF (Vantagem da Coisa Feita)   4,00%

Pequena Estrutura (De 20 a 30 anos) ::: De 7,8% a 0 % de VCF ou FC)

Total GERAL Bens Imóveis da Área 02 do Haras SMA 115.453.000,00

Ou, em números redondos 115.000.000,00

4.440.000,00

Bens Imóveis da Área 04 Valor Avaliado Março/2021 (R$)

TERRENO (Gleba de 64,00 ha) 76.800.000,00

GALPÃO e DEPÓSITO  *  Área 04 423.000,00

CASAS de FUNCIONÁRIOS  (2 Moradias) 265.000,00

CURRAIS, PIQUETES e URBANIZAÇÃO 290.000,00

VCF (Vantagem da Coisa Feita)   4,00%

Pequena Estrutura (De 20 a 30 anos) ::: De 7,8% a 0 % de VCF ou FC)

Total GERAL Bens Imóveis da Área 04 do Haras SMA 80.889.000,00

Ou, em números redondos 81.000.000,00

3.111.000,00

Total GERAL Bens Imóveis da Áreas 01, 02 e 04 R$ 330.000.000,00

Trezentos e trinta milhões de reais



98

Março                     2021

LAUDO DE AVALIAÇÃO

AvaliadoresAvaliadores

  O presente trabalho de Avaliação do bens imóveis do que integram as Áreas 01, 

02 e 04 do HARAS SANTA MARIA de ARARAS, localizadas em SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, 

foi elaborado pela equipe técnica da EXATA - Arquitetura e Avaliações Patrimoniais Ltda., 

tendo como responsável técnico o profissional abaixo assinado:
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EXATA

Rio de Janeiro, 28 de março de 2021.

EXATA - Arquitetura e Avaliações Patrimoniais Ltda.

 

Arthur Miguel de Bessa Menezes
Arquiteto - Arquiteto CAU nº A13183-0

Responsabilidade Técnica

CREA/RJ nº 1997201835  -  CNPJ: 22.657.679/0001-29
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