
1 
 

 

 

R. Coronel Emiliano Silva, nº 70/Cj.211 – Centro – CEP 28300-000 / Itaperuna, RJ      

CNPJ 00.684.661/0001-83 

 

 

 

 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DA 

COMPANHIA ÁLCALIS DO RIO GRANDE DO 

NORTE (RN)  

 
 
 

IMÓVEL DA VILA INDUSTRIAL 

 
(TERRENO DA VILA INDUSTRIAL + 

EDIFICAÇÕES DA VILA INDUSTRIAL) 
 

LAUDO PARTE 04 DE 04. 
 
 
 

NOVEMBRO 2018 
 

 
 
 
 

 

T
JR

J 
A

C
A

 V
U

N
I 2

01
80

93
24

78
0 

06
/1

2/
18

 1
1:

54
:4

61
36

76
7 

P
R

O
G

E
R

-V
IR

T
U

A
L

13701



2 
 

 

 

R. Coronel Emiliano Silva, nº 70/Cj.211 – Centro – CEP 28300-000 / Itaperuna, RJ      

CNPJ 00.684.661/0001-83 

SUMÁRIO 
 

 
1. Introdução 3 

1.1 – Considerações. 3 

1.2 – Limitações de Responsabilidade. 5 
2. Vistoria 5 
3. Região 6 

3.1 - Dados geográficos. 6 

3.2 – Dados econômicos. 7 
3.3 – Dados de infraestrutura urbana. 8 

4. TerrenoS / edificações avaliadas 9 

4.1 – Vila Industrial. 11 
4.1.1 – Terreno da Vila Industrial. 11 
4.1.1.1 – Bombas de vareta de sucção (“cabeça de cavalo de pau’) para extração 
de petróleo instalados no terreno da Vila Industrial. 13 

4.1.2 – Benfeitorias (edificações da Vila Industrial). 14 
4.1.2.1 – Casas tipo A. 15 
4.1.2.2 – Casas tipo B. 16 

4.1.2.3 – Casas tipo C. 16 
4.1.2.4 – Casas tipo D. 17 

4.1.2.5 – Casas tipo E. 17 
4.1.2.6 – Clube social. 18 

4.1.2.7 – Grupo escolar. 18 
4.1.2.8 – Alojamento tipo 1. 19 

4.1.2.9 – Alojamento tipo 2. 19 
4.1.3 – Observações gerais. 19 

5. Avaliação 20 

5.1 – Método de Avaliação adotado para avaliação do terreno da vila industrial. 21 
5.1.1 – Grau de fundamentação do Método de Avaliação do terreno da vila industrial.
 23 
5.1.2 – Grau de precisão do Método de Avaliação do terreno da vila industrial. 24 

5.1.3 – Pesquisa de marcado do Método de Avaliação do terreno da vila industrial.
 26 
5.1.4 – Homogeneização dos dados coletados para o Método de Avaliação do 
terreno da vila industrial. 27 
5.2 – Método de Avaliação adotado para avaliação das benfeitorias. 27 

5.2.1 – Grau de fundamentação do Método de Avaliação das Benfeitorias. 28 
5.3 – Grau de fundamentação do laudo. 29 

6. Conclusões 30 
7. Encerramento 32 

 

 

13702



3 
 

 

 

R. Coronel Emiliano Silva, nº 70/Cj.211 – Centro – CEP 28300-000 / Itaperuna, RJ      

CNPJ 00.684.661/0001-83 

1. INTRODUÇÃO 

O presente laudo contempla a avaliação dos terrenos e imóveis de 

propriedade da Companhia Álcalis do Rio Grande do Norte, localizados na Cidade de 

Macau (RN), visando obter o justo valor de mercado para a propriedade aqui 

estudada. 

Este trabalho é parte integrante número 03 (três) do conjunto de 04 (quatro) 

laudos de avaliação elaborados sobre as propriedades da referida empresa. 

 O trabalho foi realizado no período de setembro a novembro de 2018, sendo 

elaborado por solicitação da Exma. Dra. Juliana Gonçalves Figueira Pontes, Juíza de 

Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Arraial do Cabo e aborda os fatos narrados 

no processo 0000508-67.2016.8.19.0005. 

1.1 – Considerações. 

O Laudo de avaliação observou criteriosamente os seguintes princípios 

fundamentais: 

- O Laudo de avaliação foi elaborado com estrita observância dos postulados 

constantes do Código de Ética Profissional do CONFEA; 

 

- Os honorários profissionais da LDA Construções e Locação não estão, de 

forma alguma, sujeitos às conclusões deste laudo; 

 

- A LDA Construções e Locação e seus consultores não possuem nenhuma 

inclinação comercial em relação à matéria envolvida neste laudo, nem 

contempla, tanto no momento atual, quanto no futuro, qualquer interesse nos 

bens relativos a esta perícia, tampouco dela auferem qualquer vantagem; 
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- No melhor conhecimento e crédito da LDA Construções e Locação e de 

seus consultores, as análises, opiniões e conclusões expressadas no presente 

trabalho são baseadas em dados, diligências e levantamentos verdadeiros e 

corretos, de acordo com os padrões normalmente aceitos; 

 

- No presente relatório adota-se como premissa que estão corretas as 

informações recebidas de terceiros, sendo que as fontes das mesmas estão 

contidas no presente Relatório. 

 

- O laudo de avaliação observou rigorosamente o disposto as Normas 

Brasileiras (NBR) 14653-2:2011 – Avaliações de bens, parte 1 – Procedimentos 

Gerais e 14653-2:2011 – Avaliações de bens, parte 2 – Imóveis Urbanos, bem 

como a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos – Instituto Brasileiro de 

Perícias de Engenharia (IBAPE) de São Paulo: 2011. 

 

- A titulação do imóvel não foi examinada, sendo considerada perfeita e livre de 

quaisquer ônus ou gravame; 

 

- O laudo apresenta todas as condições limitativas impostas pela metodologia 

empregada, que afetam as análises, opiniões e suas conclusões; 

 

- Para a propriedade em estudo foi empregado o método mais recomendado 

pela Norma Brasileira (NBR) 14653-2:2011 – Avaliações de bens, parte 1 – 

Procedimentos Gerais, com cuidadosa pesquisa de valores de mercado e 

devida compatibilização e homogeneização; 

 

- A LDA Construções e Locação, através de seus consultores, inspecionou 

as propriedades avaliadas. Da mesma forma, LDA Construções e Locação e 

ninguém, a não ser seus consultores, prepararam as análises e as respectivas 

conclusões. 
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1.2 – Limitações de Responsabilidade. 

 

- Para elaboração deste Laudo de avaliação, a LDA Construções e Locação 

utilizou de informações e dados fornecidos pelo Companhia Álcalis do Rio 

Grande do Norte, auditados por terceiros ou não auditados, fornecidos 

verbalmente ou por escrito pelos respectivos responsáveis de cada setor. Desta 

forma, a LDA Construções e Locação adota como premissa que os dados e 

informações obtidos são verdadeiros, eximindo-se de qualquer relação quanto 

a sua veracidade 

2. VISTORIA 

Foi realizada durante a semana compreendida entre os dias 10/09/2018 e 

15/09/2018 as visitas técnicas nos locais abaixo relacionados, todos localizados no 

Município de Macau no Rio Grande do Norte: 

- Terreno da Vila Industrial; 

- Edificações da Vila Industrial, a saber: 

- 10 casas “tipo A”; 

- 20 casas “tipo B”; 

- 40 casas “tipo C”; 

- 100 casas “tipo D”; 

- 59 casas “tipo E”; 

- 02 alojamentos para funcionários; 

- 01 clube social; e 

- 01 grupo escolar. 

As visitas técnicas foram acompanhadas integralmente pelos Srs. Wellington 

Soares Neri e Sandro Tomás da Silva, funcionários da Companhia Álcalis do Rio 

Grande Do Norte designados para essa atividade. 
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Participou também da visita ao terreno e edificações localizadas na Vila 

Industrial o Sr. Luciano Carlos Ramos da Silva, proprietário da Imobiliária R.M. Araújo, 

atual administradora do local, que franqueou a entrada a estes imóveis. 

3. REGIÃO 

O município de Macau foi criado pela Lei n° 158, em 02/10/1847, 

desmembrado de Angicos. 

Em 1875 foi elevada à categoria de cidade. A partir de então a cidade 

começou a crescer tendo a sua evolução econômica ligada à exploração das salinas.  

No início, a Comarca de Macau, desligada de Açu, foi criada pela Lei 

Provincial nº 644 de 14 de dezembro de 1871 compreendendo os povoados de 

Guamaré, Alagamar, Mangue Seco, Barreiras, Diogo Lopes, Pedrinhas e Tabatinga.  

Somente em 1953 desmembrou-se de Pendências e Guamaré, que acabaram 

formando novos municípios. 

3.1 - Dados geográficos. 

Macau está localizada no litoral setentrional do Estado do Rio Grande do 

Norte, unidade da federação situada na extremidade oriental da região Nordeste, 

conforme a divisão territorial do Brasil, pertencente à Mesorregião Central Potiguar e 

inserida na microrregião Macau. 

Limita-se com os municípios de Guamaré, Pedro Avelino, Afonso Bezerra, 

Alto do Rodrigues, Pendências, Caraúbas, Porto do Mangue e com o Oceano Atlântico 

Possui área territorial de 784,193 km2 e população estimada em 28.954 

habitantes (fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, censo 2017). 

A sede do município apresenta coordenadas 05°06’54,0” de latitude sul e 

36°38’02,4” de longitude oeste.  
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Sua distância até Natal é de 186 km, via BR406, rodovia completamente 

pavimentada, e até Mossoró (outro polo econômico do Estado) de 149,5 km, via 

BR304 e RN118, ambas completamente pavimentadas. 

3.2 – Dados econômicos. 

O município de Macau está situado em uma região produtora de sal marinho 

(uma das principais do Brasil), petróleo, gás natural e pescados, sendo um dos 

maiores produtores nacionais de sardinha.  

As condições naturais (clima, temperatura elevada, pluviosidade reduzida, 

umidade relativa do ar de 65% a 75%), a configuração do litoral baixo e ventos secos, 

favoreceu a existência de salinas no Rio Grande do Norte, sobretudo em Macau e em 

Areia Branca. O município é o maior produtor de sal marinho do país, produzido pela 

empresa SALINOR. 

A economia tem sustentação também no gás natural e petróleo, através da 

extração marítima e terrestre, realizada pela PETROBRÁS. 

Macau também é bastante conhecida na região por seu carnaval que atrai 

visitantes de quase todo o estado do Rio Grande do Norte. 

De acordo com o último levantamento realizado pelo IBGE em 2016, o salário 

médio mensal dos trabalhadores formais é de 1,8 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 13.4% 

O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 

½ salário mínimo é de 42,8%. 

Possui um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 25.300,87. O PIB 

representa a soma em valores monetários, de todos os bens e serviços finais 

produzidos na região, durante um determinado período. No caso em tela, o valor 

apresentado refere-se ao ano de 2017. 
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O percentual das receitas oriundas de fontes externas, como o Fundo de 

Participação de Municípios (União), Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS – oriundo do Estado) e Imposto Sobre Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA – oriundo do Estado) é de 90,9%, caracterizando assim uma forte 

dependência a este tipo de receita. 

O total de despesas realizadas pelo Município no ano de 2017 foi de R$ 

78.130.000,00, possuindo ainda um total de despesas empenhadas de R$ 

82.450.000,00 (Fonte: IBGE, censo 2017). 

3.3 – Dados de infraestrutura urbana. 

A cidade de Macau possui vias asfaltadas em suas ruas principais, atingindo 

um índice de urbanização de vias públicas de 4,8% (com urbanização adequada: 

presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

A região possui fluxo de veículos reduzido e iluminação pública em estado 

regular. Possui fornecimento energia elétrica e telefonia.  

A limpeza pública é realizada por empresa contratada pelo Município 

atendendo a 95% da população. O município dispõe de aterro sanitário fora do 

perímetro urbano.  

A localidade é provida rede de esgotamento sanitário adequado em 70% dos 

domicílios. O fornecimento de água tratada é realizado através da concessionária 

estadual (Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte - CAERN). 

A região possui característica mista (comercial e familiar) de padrão baixo. 

Possui oferta regular de comércio local e o transporte coletivo existente na região é 

realizado através de moto taxis particulares, face a ausência de linha de ônibus 

municipais. 
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Macau possui rede de ensino abrangendo todos os níveis, do fundamental ao 

superior. Possui 52 estabelecimentos de ensino, sendo 36 estabelecimentos de 

ensino médio da administração municipal, 07 da estadual, 09 particulares e 01 

Instituição de Ensino Superior de Administração Federal, o Campus da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN).  

A rede de saúde dispõe de 05 Hospitais, com 211 leitos e 07 unidades 

ambulatoriais. Os atendimentos na área de saúde gratuita a população local é 

realizada através do Hospital Municipal Antônio Ferraz. 

O índice de arborização de vias públicas (domicílios urbanos em vias públicas 

com arborização) é de 73,6%. 

Com relação à infraestrutura, o município possui 05 hotéis, 06 pousadas e 04 

pensões, 04 agências bancárias, 02 postos dos Correios, além de 350 empresas com 

CNPJ atuantes no comércio. 

Por outro lado, ao contrário do Centro da Cidade, a periferia urbana da cidade 

de Macau é caracterizada pela carência dos diversos serviços e equipamentos 

urbanos e apresentando residências com estado de conservação precário. 

4. TERRENOS / EDIFICAÇÕES AVALIADAS 

O terreno a ser avaliado possui a seguinte área: 

• Área total: 1.119.298,9685 m2 

As informações sobre o terreno foram obtidas através da Certidão emitida pelo 

Cartório do Primeiro Ofício de Notas Registro de Imóveis da Cidade de Macau, datada 

de 05 de março de 1998, com informações constantes no livro 02-B, Registro Geral, 

a fls. 41/42, Matrícula no 0112 datado de 14/04/1977 e no livro 02-E, Registro Geral, 

a averbação no AV.02.0112, datada de 08/10/1980, fornecidos pela Companhia 

Álcalis do Rio Grande do Norte. 
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O terreno objeto desta avaliação está localizado na periferia da cidade de 

Macau. De acordo com informações obtidas na mesma certidão, o terreno é 

classificado como uma faixa de terra no lugar denominado “NOVA MACAU”. 

As informações sobre as edificações foram obtidas através das Certidões 

emitidas pelo mesmo Cartório do Primeiro Ofício de Notas Registro de Imóveis da 

Cidade de Macau, fornecidas pela Companhia Álcalis do Rio Grande do Norte, 

conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Para delimitação dos terrenos, se observou os dados constantes nas 

escrituras/registros de imóveis fornecidos pela Companhia Álcalis do Rio Grande do 

Norte.  

O marco inicial fica localizado no terreno da fábrica de barrilhas, objeto da 

avaliação deste Laudo de avaliação, e deste ponto as coordenadas topográficas de 

todos os outros terrenos são lançadas, permitindo assim conhecer a precisa 

localização dos outros terrenos avaliandos. 

As fotos dos terrenos e edificações são apresentadas no Relatório Fotográfico 

constante neste Laudo de avaliação. 

As edificações (benfeitorias) a serem avaliadas possuem as seguintes áreas: 
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O projeto da vila industrial e das benfeitorias ali encontradas é apresentado 

no ANEXO 02 do presente Laudo de avaliação. 

Os cálculos avaliatórios, bem como os métodos empregados, são 

demonstrados no ANEXO 01 deste Laudo de avaliação. 

4.1 – Vila Industrial. 

Área: 1.119.298,97 m2 

 

4.1.1 – Terreno da Vila Industrial. 

Inicialmente o projeto consistia na implantação de uma área urbana destinada 

aos funcionários da empresa, nas proximidades do complexo industrial. Atualmente 

as casas estão alugadas para a população da cidade de Macau. 

Há época da implantação, visando um futuro aumento da população residente 

no local, adotou-se um sistema de construção modulado nas edificações. O projeto 

de arquitetura também buscou priorizar a utilização de materiais e processos 

construtivos da região. 

Atualmente a grande maioria das residências foram descaracterizadas do 

projeto original através de obras realizadas pelos moradores. Via de regra ampliou-se 

a área útil dos imóveis e sem a devida regularização junto a Prefeitura para fins de 

cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

 A vila é dividida em três núcleos residenciais, a saber: 

- Núcleo 01: Destinado originalmente aos dirigentes da empresa e pessoal de 

nível superior, situado entre as bordas do penhasco existente ao norte, 

propiciando parcialmente e numa distância longa, a visão do oceano, e áreas 

verdes, distando 1km do centro da vila, ao qual se liga pela via principal. 
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- Núcleo 02: Destinado originalmente ao pessoal de nível médio, posicionado 

entre a reserva ecológica e o centro da vila. 

 

- Núcleo 03:Destinado originalmente aos trabalhadores qualificados e semi 

qualificados. Subdivido em grandes quadras, cada uma delas constituindo-se 

de uma unidade residencial, envolvida em um eixo viário principal e com vias 

secundárias de trânsito reduzido.  

A área central da vila divide-se em duas grandes quadras, separadas por uma 

via de ligação entre as suas ruas principais. Em uma das quadras localiza-se o clube 

social, atualmente desativado em virtude do risco do desmoronamento do telhado do 

salão principal, e o grupo escolar, administrado pela Prefeitura da Cidade de Macau. 

Na outra quadra localizam-se os alojamentos 01 e 02, sendo o segundo interditado 

devido a ocorrência de furtos rotineiros.  

O sistema viário do empreendimento obedece a classificação de vias 

primárias, secundárias e terciárias, porém sem nenhum tipo de pavimentação em suas 

faixas de rolamento. Tampouco possui identificação (nomes) das vias instalado no 

local. 

A classificação das vias obedece a seguinte hierarquia: 

- Primária: Acesso principal a vila. Partindo da Rodovia BR406 (Natal/Macau), 

passando perifericamente à oeste dos núcleos 2 e 3 e contornando o centro 

estendendo-se ao norte até o núcleo 1. 

 

- Secundária: Partindo da via primária, funcionam como um anel viário de 

contorno aos núcleos. 

 

- Terciária: Vias de distribuição dentro dos núcleos, servindo de acesso às 

quadras. 
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A rede de iluminação pública possui postes para distribuição domiciliar. 

Os passeios não possuem meio fio ou calçamento, tampouco canalização de 

águas pluviais. 

O abastecimento de água da vila industrial é composto de um grande 

reservatório elevado com capacidade 100 m3. A estrutura deste reservatório é em 

concreto armando e seu dimensionamento permite o fornecimento d´água para todas 

as unidades da vila.  

O fornecimento de água tratado a este reservatório é feito através da sub 

adutora proveniente do sistema que abastece a localidade de propriedade da 

concessionária estadual Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte 

(CAERN). 

De acordo com o projeto verificado, a rede de distribuição é em forma de 

malhas, com tubos e conexões em PVC com anéis de borracha. Os registros são em 

ferro fundido. A rede de distribuição tem comprimento de aproximadamente 6.200m. 

O sistema de esgoto da vila é composto de rede coletora, estação elevatória 

e sistema de tratamento composto de tanque “imhoff”, leito de secagem de lodo e 

emissário. A rede coletora abrange toda a vila, possuindo tubulações em manilhas de 

barro vidrado e possuindo caixas de visitas de modo a permitir a inspeção e 

manutenção de rede. Possui um comprimento de 5.500m. 

4.1.1.1 – Bombas de vareta de sucção (“cabeça de cavalo de pau’) para extração 
de petróleo instalados no terreno da Vila Industrial. 

No terreno da vila estão instalados 08 (oito) bombas de vareta de sucção para 

a extração de petróleo, todas de propriedade da Petrobrás.  

A bomba de vareta de sucção é regularmente chamada no ramo de produção 

de petróleo de bomba “cavalo de pau” ou “cabeça de cavalo”. 
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É a parte superficial de uma bomba impelente de pistão, instalada no poço de 

petróleo. 

Cada bomba instalada possui uma base com área interna de (44 x 55) m e 

uma área de expurgo de 5 metros em todo o seu perímetro. 

Nas localidades do terreno onde estão instalados estes equipamentos não é 

possível, no momento, construir nenhuma edificação ou aproveitar desta 

comercialmente. 

De acordo com a correspondência UO-RNCE/ATP-ARG-97/2013, datada de 

12/04/2013, enviada pela Petrobrás à Companhia Álcalis do RN, a empresa estatal 

informa que quando os trabalhos realizados nos terrenos forem concluídos, existe a 

possibilidade dos equipamentos serem mantidos nos locais ou serem removidos, 

devolvendo assim a área utilizada para exploração, “tanto quanto possível” com as 

mesmas características quando do seu recebimento. 

Cabe ressaltar que a operação de exploração de petróleo nos terrenos rende 

a Companhia Álcalis do Rio Grande do Norte o recebimento de valores de aluguel 

pela utilização dos locais onde estão instaladas as bombas. Esses valores de aluguel 

não souberam ser informados pelos responsáveis designados pela Companhia Álcalis 

do Rio Grande do Norte que acompanharam a vistoria de avaliação. 

4.1.2 – Benfeitorias (edificações da Vila Industrial). 

Para melhor entendimento do Laudo de avaliação, apresenta-se abaixo breve 

nomenclatura adotada para classificação dos imóveis avaliados: 

- Terreno: Pedaço de terra reservado para construção de edificações de 

finalidades diversas. 

- Edificação: Construções de uma forma geral: casas, prédios, alojamentos, 

clubes, escolas, armazéns, igrejas, ginásios de esportes, postos de 

combustíveis, usinas hidroelétricas, estações de tratamento de água, etc.  

13714



15 
 

 

 

R. Coronel Emiliano Silva, nº 70/Cj.211 – Centro – CEP 28300-000 / Itaperuna, RJ      

CNPJ 00.684.661/0001-83 

- Material das paredes: Material empregado na construção das paredes 

externas da habitação podendo ser dividido em durável (paredes 

predominantemente de alvenaria) e não durável (paredes predominantemente 

de taipa, madeira reaproveitada, palha ou outro material não-durável).  

- Material da cobertura: Material utilizado na construção da cobertura podendo 

ser dividido em durável (cobertura predominantemente de telha cerâmica, 

cimento amianto ou laje de concreto) e não durável (cobertura 

predominantemente de zinco, madeira reaproveitada, palha ou outro material 

não-durável).  

- Grau de conservação: Refere-se à avaliação baseada na aplicação de um 

conceito ao estado físico em que se encontra a habitação. Onde este conceito 

variou entre precário, regular e bom.  

- Precário: Considerou-se como estado precário as habitações que tinham 

grandes problemas de deterioração, fissuras e rachaduras nas estruturas 

fundamentais da habitação: piso, parede e cobertura. 

 - Regular: Considerou-se como estado regular as habitações que tinham 

pequenos problemas de deterioração, fissuras e rachaduras nas estruturas 

fundamentais da habitação: piso, parede e cobertura.  

- Bom: Considerou-se como estado bom as habitações que não tinham 

problemas de deterioração, fissuras e rachaduras nas estruturas fundamentais 

da habitação: piso, parede e cobertura. 

As construções da vila industrial possuem, via de regra, estado de 

conservação regular, com necessidades de reparos médios para simples, exceto os 

apontados nas observações de cada tipo de construção (em negrito). 

As seguintes benfeitorias estão construídas no terreno avaliando: 

4.1.2.1 – Casas tipo A. 

• 10 unidades. 

• Terrenos em lotes de 30 x 50 m2 (1500 m2). 
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• Área construída de 230 m2 

Construção em alvenaria, forro de laje pré-moldada e telhado em telha 

cerâmica tipo colonial.  

02 salas, 03 quartos, sendo 01 suíte, banheiro social, terraço, copa/cozinha, 

despensa, terraço de serviço, 02 quartos de empregada, 01 banheiro de empregada 

e garagem. 

4.1.2.2 – Casas tipo B. 

• 20 unidades. 

• Terrenos em lotes de 30 x 50 m2 (1500 m2). 

• Área construída de 181,25 m2. 

Construção em alvenaria, forro de laje pré-moldada e telhado em telha 

cerâmica tipo colonial.  

Sala, 03 quartos, sendo 01 suíte, banheiro social, terraço, copa/cozinha, 

despensa, terraço de serviço, 01 quarto de empregada, 01 banheiro de empregada e 

garagem 

Das 20 unidades, 08 destas casas encontram-se em estado precário, sem 

condições de moradia, necessitando de reparos estruturais. 

• 12 casas com estado de conservação regular. 

• 08 casas com estado de conservação precário. 

4.1.2.3 – Casas tipo C. 

• 40 unidades. 

• Terrenos em lotes de 20 x 40 m2 (800 m2). 

• Área construída de 127,35 m2. 
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Construção em alvenaria, forro de laje pré-moldada e telhado em telha 

cerâmica tipo colonial.  

Sala, 03 quartos, sendo 01 suíte, banheiro social, terraço, cozinha, despensa, 

terraço de serviço, 01 quarto de empregada, 01 banheiro de empregada e garagem. 

4.1.2.4 – Casas tipo D. 

• 100 unidades. 

• Terrenos em lotes de 15 x 30 m2 (450 m2). 

• Área construída de 65 m2. 

Construção em alvenaria e telhado em telha cerâmica tipo colonial. Não 

possui laje. 

Sala, 02 quartos, banheiro social, terraço, cozinha e terraço de serviço. 

Duas casas deste tipo foram cedidas: uma para a Mitra (Igreja São José 

Operário) e outra para a Assembleia de Deus. 

4.1.2.5 – Casas tipo E. 

• 59 unidades. 

• Terrenos em lotes de 15 x 30 m2 (450 m2). 

• Área construída de 56 m2. 

Construção em alvenaria e telhado em telha cerâmica tipo colonial. Não 

possui laje. 

Sala, 02 quartos, banheiro social, terraço, cozinha e terraço de serviço. 

Das 55 unidades, 30 foram alteradas com a ampliação da cozinha para o 

pátio, aumento do muro externo e construção de mais um cômodo para a lateral do 

terreno. 
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4.1.2.6 – Clube social. 

• 1 unidade. 

• Área total: 700,00 m2. 

Construção em alvenaria, esquadrias de madeira e forro em laje pré-moldada 

na área dos sanitários e salas. Cobertura em telha cerâmica do tipo colonial apoiada 

em madeiramento em tesouras apoiadas sobre vigas. 

Composto de grande salão para eventos, terraço, bar, hall, cinco sanitários, 

vestiários, cozinha, depósitos, sala da diretoria e sala de reuniões.  

Existem ainda duas piscinas: uma para adultos com 128m2 e outra infantil com 

48m2. 

Atualmente encontra-se interditado, com o telhado do salão de eventos 

principal com risco de desmoronamento. As duas piscinas também encontram-se 

interditadas e sem sistema de bombas instalado. 

Estado de conservação precário. 

 4.1.2.7 – Grupo escolar. 

• 1 unidade 

• Área total: 455,40 m2. 

Construção em alvenaria, esquadrias de madeira e forro em laje pré-moldada, 

exceto no pátio coberto. Cobertura em telha cerâmica do tipo colonial.  

Composto de seis salas de aula, pátio coberto para recreação, dois banheiros, 

cozinha para preparo de merenda escolar, sala da secretaria e da direção da escola. 

Atualmente administrada pela Prefeitura da Cidade de Macau.  
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4.1.2.8 – Alojamento tipo 1. 

• 1 unidade 

• Área total: 872,80 m2. 

Composto de 36 apartamentos individuais de 20m2. 

Possui em sua área de uso comum espaço destinado a convivência (área de 

estar), portaria, 14 instalações sanitárias, refeitório, corredores, cozinha, 

dependências de serviço e terraço. 

Construção em alvenaria, cobertura em telha colonial e piso de madeira.  

4.1.2.9 – Alojamento tipo 2. 

• 1 unidade 

• Área total: 925,00 m2. 

Composto de 36 quartos. 

Possui em sua área de uso comum espaço destinado a convivência (área de 

estar), portaria, 05 instalações sanitárias coletivas, refeitório, corredores, cozinha, 

dependências de serviço e terraço 

Construção em alvenaria, cobertura em telha colonial e piso de madeira.  

Atualmente encontra-se lacrado devido a constantes furtos ocorridos no local. 

Estado de conservação precário. 

4.1.3 – Observações gerais. 

- As casas tipo D e E possuem plantas similares, mudando-se apenas a 

disposição física dos cômodos. 
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- Algumas residências substituíram o piso em taco de madeira por cerâmica 

em virtude da ação de cupins na região. 

Os projetos das edificações localizadas na vila industrial são apresentados no 

ANEXO 2 do presente laudo de avaliação. 

5. AVALIAÇÃO 

O valor final do imóvel será dado pela soma do valor do terreno com o valor 

das benfeitorias ali existentes. 

Foi empregado na presente avaliação o Método Evolutivo definido pela NBR 

14.653:2011. 

A composição do valor total do imóvel avaliando foi 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, 

conforme recomendado pela NBR 14653-1/2011: Avaliação de Bens, parte 1 – 

Procedimentos Gerais, a saber: 

 8.2.4.2 A aplicação do método evolutivo exige que:  

a) o valor do terreno seja determinado pelo método comparativo de dados 

de mercado ou, na impossibilidade deste, pelo método involutivo; 

 b) as benfeitorias sejam apropriadas pelo método comparativo direto de 

custo ou pelo método da quantificação de custo;  

c) o fator de comercialização seja levado em conta, admitindo-se que pode 

ser maior ou menor do que a unidade, em função da conjuntura do mercado na época 

da avaliação. 

 

 8.2.4.4 Quando puder ser empregado, o método evolutivo pode ser 

considerado como método eletivo para a avaliação de imóveis cujas características sui 
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generis impliquem a inexistência de dados de mercado em número suficiente para a 

aplicação do método comparativo direto de dados de mercado. 

A avaliação do terreno foi dividida em duas etapas: 

ANÁLISE FÍSICA  

Os aspectos físicos do imóvel em questão envolvem sua localização, 

características constitutivas a serem adotadas, interferências urbanísticas – conjunto 

de leis e atos públicos que podem interferir no uso, ocupação e status de mercado. 

Sua posição no mercado imobiliário atual e futuro (se o imóvel contará com 

versatilidade para atender novas exigências mercadológicas); detectar problemas 

e/ou vantagens quanto à sua localização; bem como apontar medidas para o 

incremento de atratividade.  

Para esta fase, utilizamos os seguintes procedimentos:  

a) visitas à região onde está o imóvel, para levantamento de dados sobre sua 

localização, facilidade de acesso, ocupação circunvizinha, melhoramentos 

públicos existentes e previstos, transporte urbano e comunicações; e 

b) análise de documentos e projetos. 

ANÁLISE JURÍDICA  

Já a conceituação da forma de participação dos terrenos urbanos e a situação 

de registro (checagem de áreas, propriedade e outras averbações), são realizadas 

através dos documentos de propriedade, como escrituras, matrículas, impostos, etc. 

5.1 – Método de Avaliação adotado para avaliação do terreno da vila industrial. 

Dentre os métodos avaliatórios determinados pela Norma Brasileira - NBR 

14.653-2/2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), adotamos neste 
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laudo para o cálculo do justo valor dos lotes avaliados o MÉTODO COMPARATIVO 

DIRETO DE DADOS DE MERCADO.  

Entendendo ser o que melhor reflete a realidade do mercado imobiliário para 

o objeto deste trabalho, acompanha também o recomendado pela NBR 14653-1/2011: 

Avaliação de Bens, parte 1 – Procedimentos Gerais, a saber: 

7.5 Escolha da metodologia: 

A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem 

avaliando, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a 

identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo 

direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1. 

Esse método é uma técnica da qual a estimativa do valor de mercado é obtida 

sobre preços pagos em transações imobiliárias, sendo assim um processo de 

correlação de valores de propriedades alugadas. 

Para a determinação do valor do imóvel em estudo, procedemos uma 

cuidadosa pesquisa de valores da região durante os meses de setembro a novembro 

de 2018, cuja seleção e homogeneização dos elementos comparativos, facultou a 

determinação do melhor valor. 

O preço homogeneizado de cada elemento será o resultado da aplicação de 

todos os fatores de homogeneização. 

Após a homogeneização, devem ser utilizados critérios estatísticos 

consagrados de eliminação de dados discrepantes para saneamento da amostra. 

Nesse laudo utilizaremos o Critério de Chauvenet e a Teoria Estatística das 

Pequenas Amostras (n<30), com a Distribuição Contínua de Probabilidade “t” 

de Student. 
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Foi considerado também nessa pesquisa, a fim de manter a segurança e a 

confiabilidade da técnica empregada, as datas das ofertas (setembro a novembro de 

2018) e a ausência de condições fora do comum afetando a transação 

Para avaliação dos terrenos, do conjunto da análise dos atributos dos 

avaliandos e das amostras, feitas durante a pesquisa de valores e em vistorias 

realizadas, o avaliador decidiu considerar os fatores: oferta, topografia, solo, 

acessibilidade e área.  

As informações dos terrenos utilizados como amostras comparativas no 

cálculo avaliatório estão apresentadas no ANEXO I do presente laudo de avaliação.  

 

5.1.1 – Grau de fundamentação do Método de Avaliação do terreno da vila 

industrial. 

A NBR 14653-2 define 3 (três) graus de fundamentação tendo por objetivo a 

determinação do empenho no trabalho avaliatório.  

Os laudos de avaliação que utilizam o Método Comparativo de Dados de 

Mercado são classificados quanto a fundamentação nos graus indicados na tabela 01, 

de acordo com a soma dos pontos em função das informações apresentadas (o 

atendimento a cada exigência do Grau I terá́ 1 ponto; do Grau II, 2 pontos; e do Grau 

III, 3 pontos). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 — Graus de fundamentação no caso de utilização de modelos de tratamento por fatores. 
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Tabela 2 — Enquadramento do laudo, segundo seu grau de fundamentação, no caso de utilização de 

modelos de tratamento por fatores. 

Quanto ao grau de fundamentação da avaliação do terreno da fábrica, o 

enquadramento deste laudo, utilizando o Método Comparativo de Dados de Mercado, 

de acordo com a tabela acima referenciada é: 

Laudo (endereço) Pontuação Itens obrigatórios Grau de fundamentação 

Terreno da vila 

industrial  
9 Grau II Grau II 

 

5.1.2 – Grau de precisão do Método de Avaliação do terreno da vila industrial. 

A precisão será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e o 

nível de erro tolerável numa avaliação. Depende da natureza do bem, do objetivo da 

avaliação, da conjuntura de mercado, da abrangência alcançada na coleta de dados 

(quantidade, qualidade e natureza), da metodologia e dos instrumentos utilizados.  

Para amostragens n < 30, sugere-se a adoção da Distribuição Contínua de 

Probabilidade “t” de Student. Nessa distribuição, a área subentendida pela curva é 

igual a 1 e a constante V=n-1 é denominada número de graus de liberdade. Graus de 

Liberdade significa o número “n” de observações independentes da amostra menos k 

dos parâmetros populacionais, 

No caso da estatística que define a distribuição de Student, o número de 

observações independentes da amostragem é igual a “n”, do qual se calculam X e s. 

Como a média aritmética da população deve ser avaliada, k = 1 e, assim, V=n-1.  
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A distribuição “t” de Student está tabelada em tabela de dupla entrada, 

partindo-se do número de Graus de Liberdade e da confiança desejada.  

Seguindo-se a recomendação da literatura técnica, adota-se no presente 

Laudo o intervalo de confiança de 80%, o que indica, na tabela de Student a adoção 

da coluna t 0,90 (10% para cada lado, na parte indesejável da curva de distribuição). 

Desta forma, a probabilidade fica assegurada em 90%, assumindo um erro de 10%. 

Amplitude total = [t x (s / √ (n-1)) / X]  

 

Amplitude total = [1,533 x (0,28 / √ (5-1)) / 0,71]  

 

Amplitude total = 30,22 

De acordo com os cálculos demonstrados no ANEXO I do presente laudo de 

avaliação, apresenta-se os valores estimado, mínimo e máximo do terreno, obtidos na 

tabela abaixo: 

Valor estimado (R$) 1.343.158,76 Amplitude do intervalo de 

confiança de 80% em torno do 

valor central da estimativa. 

Razão ente amplitude e valor 

estimado = 30,22% 

Valor mínimo (R$) 937.256,18 

 

Valor máximo (R$) 1.749.061,34 

Amplitude 405.902,58 

 

Sendo a amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central 

da estimativa 30,22%, logo entre 30% e 50%, classifica-se o presente laudo de 

avaliação como Grau de Precisão III.  
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5.1.3 – Pesquisa de marcado do Método de Avaliação do terreno da vila 

industrial. 

A LDA Construções e Locação, através de seus associados, realizou 

exaustiva pesquisa de mercado, no período compreendido entre os meses de 

setembro e novembro, abrangendo a região de Macau (RN) e circunvizinhanças, 

através de consulta as imobiliárias e sites especializados. 

Foram coletados dados e valores de lotes anunciados no período acima 

informado, observando os valores de mercado e considerando apenas ofertas atuais. 

De acordo com a prospecção realizada no mercado imobiliário da região na 

qual está inserido o avaliando, constatamos uma baixa quantidade de agentes 

atuando nesta área e poucos imóveis similares sendo ofertados no que se refere a 

terrenos. 

Desta forma, houve uma demora acentuada para obtenção das amostras para 

elaboração do cálculo avaliatório através do Método Comparativo Direto de Dados de 

Mercado. 

Em função do mercado imobiliário da cidade de Macau não possuir elevada 

demanda comercial, o público de interesse na aquisição de um imóvel com as 

características do avaliando seria para ocupação ou investimento. 

Tendo em vista a prospecção mercadológica realizada na região, adquire-se 

uma convicção em relação ao valor justo, perfeito e de acordo com a configuração de 

mercado descrito. Classifica-se assim o avaliando como imóvel de BAIXA LIQUIDEZ. 
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QUADRO RESUMO DE CARACTERIZAÇÃO DE MERCADO 

Desempenho de mercado: Baixo 

Absorção pelo mercado: Baixa 

Volume de ofertas: Baixo 

Nível de demanda: Baixo 

Liquidez do imóvel: Baixa 

 

As informações dos lotes utilizados como amostras comparativas no cálculo 

avaliatório estão apresentadas no ANEXO I do presente laudo de avaliação.  

5.1.4 – Homogeneização dos dados coletados para o Método de Avaliação do 

terreno da vila industrial. 

O quadro de homogeneização dos dados coletados está apresentado no 

ANEXO I do presente laudo de avaliação.  

5.2 – Método de Avaliação adotado para avaliação das benfeitorias. 

A NBR 14653-5, Avaliação de bens - Parte 5: Máquinas, equipamentos, 

instalações e bens industriais, visa detalhar e complementar os procedimentos gerais 

estipulados na NBR 14653-1, nos aspectos que dizem respeito à avaliação de 

máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral.  

Porém, para estudo do caso em tela, entende-se que o valor do parque fabril 

paralisado e das edificações ali existentes (benfeitorias) não caracterizam mais uma 

instalação industrial em plena capacidade (fábrica de barrilhas), uma vez que o 

empreendimento está sendo desmobilizado, ficando apenas as estruturas de concreto 

e edificações em estado de conservação necessitando de reparos importantes. 

Além do mais, edificações ali construídas são projetadas para a fabricação de 

barrilhas, oriundas da jazida localizada no terreno próximo ao parque fabril. Levando 
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em consideração o valor das edificações no cálculo final do valor do imóvel (terreno + 

edificações) exclusivamente para a fabricação de barrilhas, restringe-se muito a 

possibilidade de venda do imóvel. 

Desta forma, para a avaliação das benfeitorias, será adotado no presente 

trabalho o Método da Quantificação de Custo de Benfeitorias, com base no Custo 

Unitário Básico (CUB) da tabela do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio 

Grande do Norte (SINDUSCON-RN), devidamente depreciados em relação ao “estado 

novo” pela tabela de “Hoss-Heidecke”.  

5.2.1 – Grau de fundamentação do Método de Avaliação das Benfeitorias. 

Da mesma forma, a NBR 14653-2 define 3 (três) graus de fundamentação 

tendo por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório no caso da 

utilização do Método da Quantificação de Custo de Benfeitorias 

Os laudos de avaliação que utilizam o Método de Avaliação das Benfeitorias 

são classificados quanto a fundamentação nos graus indicados na tabela abaixo, de 

acordo com a soma dos pontos em função das informações apresentadas (o 

atendimento a cada exigência do Grau I terá́ 1 ponto; do Grau II, 2 pontos; e do Grau 

III, 3 pontos) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 — Graus de fundamentação no caso da utilização do método da quantificação de custo de benfeitorias. 
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Tabela 4 — Enquadramento do laudo, segundo seu grau de fundamentação, no caso da utilização do método da 

quantificação de custo de benfeitorias. 

Quanto ao grau de fundamentação da avaliação das benfeitorias da fábrica, o 

enquadramento deste laudo, utilizando o Método Quantitativo do Custo de 

Benfeitorias, de acordo com a tabela acima referenciada é: 

Laudo (endereço) Pontuação Itens obrigatórios Grau de fundamentação 

Benfeitorias do 

terreno da fábrica de 

barrilhas.  

4 Grau I Grau I 

 

5.3 – Grau de fundamentação do laudo. 

Finalizando, a ABNT NBR 14653 parte 2, no item 9. Especificações apresenta 

as tabelas para o enquadramento do laudo segundo o grau de fundamentação no 

caso da utilização dos diversos tipos de metodologias.  

Desta forma, o avaliador deverá atentar para a metodologia adotada e utilizar 

a tabela específica para verificar o grau de fundamentação alcançado. 

 No caso da utilização do Método Evolutivo, a NBR 14653, parte 2 apresenta 

a seguinte tabela para enquadramento do grau de fundamentação: 
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Tabela 5 — Graus de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo. 

 

 

 

Tabela 4 — Enquadramento do laudo, segundo seu grau de fundamentação, no caso da utilização do método 

evolutivo. 

Quanto ao grau de fundamentação, o enquadramento deste laudo, utilizando 

o Método Evolutivo, de acordo com a tabela acima referenciada é: 

 Laudo (endereço) Pontuação Itens obrigatórios Grau de fundamentação 

 Imóvel da fábrica de 

barrilhas. 
5 Grau I Grau I 

 

6. CONCLUSÕES 

• Conforme definição retro apresentada, o valor de mercado do imóvel é 

obtido a partir do valor do terreno mais o custo de reprodução das 

benfeitorias devidamente depreciado e o fator de comercialização. Foi 
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adotado o Método Evolutivo para cálculo do valor do imóvel (Método 

Comparativo de Dados de Mercado para o terreno + Método de 

Quantificação de Custos para as benfeitorias da fábrica). 

• A metodologia utilizada para elaboração do cálculo do valor do terreno 

da vila industrial foi o Método Comparativo de Dados de Mercado, com 

tratamento por fatores, com dados confiáveis e atuais, pelo qual se 

calculou o valor de R$ 1.343.158,76 (um milhão, trezentos e quarenta 

e três mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). 

• Para o cálculo do valor das benfeitorias (edificações) existentes no 

terreno da vila, a saber: 10 casas tipo A, 20 casas tipo B, 40 casas tipo 

C, 100 casas tipo D, 59 casas tipo E, 01 alojamento tipo 01, 01 

alojamento tipo 02, 01 clube social e 01 grupo escolar, utilizou-se o 

Método da Quantificação de Custo e métodos técnicos de depreciação 

do modelo de Ross-Heidecke, onde o fator de depreciação é baseado 

na idade em porcentagem da vida útil e o estado de conservação da 

benfeitoria. Desta forma calculou-se o valor de R$ R$ 4.677,136,82 

(quatro milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e trinta e seis 

reais e oitenta e dois centavos). 

• O valor final do imóvel (terreno da vila industrial + benfeitorias) é de $ 

6.020.295,58 (seis milhões, vinte mil, duzentos e noventa e cinco 

reais e cinquenta e oito centavos). 
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7. ENCERRAMENTO 

E, nada mais havendo, encerro o presente Laudo de avaliação, em formato 

eletrônico, assinado digitalmente e com mais 3 (três) arquivos complementares. Dois 

destes arquivos contém o Relatório Fotográfico com 138 (cento e trinta e oito) 

fotografias digitais coloridas e um com 3 (três) anexos contendo memória de cálculo, 

projetos e índice adotado. 
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