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  Solicitante:  GÁVEA GOLF and COUNTRY CLUB. 

  Data Base da Avaliação:  20 de Dezembro de 2001.

  Determinação do Valor Venal de Mercado  (à vista).

  Proprietário:  GÁVEA GOLF and COUNTRY CLUB. 

  Objetivo:

  Imóvel:

  Terreno situado na Avenida Prefeito Mendes de Moraes, s/nº, esquina com a 

Rua Henrique Midosi. 

  Bairro de São Conrado,  Cidade do Rio de Janeiro  -  RJ.

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

imóvel em questão esteja legalmente regularizada e que a mesma se encontra livre de 

cauções, hipotecas, arrestos, usufrutos, penhores e quaisquer outros ônus ou embaraços que 

prejudiquem o seu livre uso de comercialização.

  

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

Imóvel Urbano, realizada com base em dados técnicos, levantados e calculados, de acordo com os 

critérios consagrados pela Engenharia de Avaliações. 

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

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 



   Os avaliadores não têm nenhuma inclinação pessoal em relação à matéria 

envolvida neste Laudo e tampouco dela auferem qualquer vantagem.

  

    Os avaliadores inspecionaram pessoalmente o imóvel (Terreno em São 

Conrado  -  Cidade do Rio de Janeiro),  objeto do presente trabalho.

   O Laudo apresenta todas as condições limitativas impostas pela metodologia 

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

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

às conclusões deste Laudo.

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

obedeceu aos seguintes princípios fundamentais:

   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 foi elaborado com estrita observância dos postulados constantes dos 

códigos de Ética Profissional do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, Agronomia 

e do Instituto de Engenharia Legal.

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

algum nos bens objetos desta avaliação.

CONSIDERAÇÕES  GERAIS
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Responsável Técnico: Arquiteto CREA/RJ nº 1986100666

                     (Dezenove milhões de reais)

Arthur Miguel de Bessa Menezes

EXATA - Arquitetura e Avaliações Ltda.
CREA/RJ nº 1997201835   CNPJ: 36.251.916/0001-61

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 2001.

TERRENO    .....................................................   R$ 19.000.000,00 

a

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 VENAL DE MERCADO (à vista) para o terreno 

situado na Avenida Prefeito Mendes de Moraes, s/nº, esquina 

com a Rua Henrique Midosi, bairro de São Conrado, Rio de Janeiro - RJ, 

de propriedade do GÁVEA GOLF and COUNTRY CLUB. Tendo como 

referência o mês de Dezembro de 2001:

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

  Considerações sobre a técnica de Avaliação:

2.1  Além da experiência profissional, os avaliadores não podem deixar de observar as 

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

de Avaliação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

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

pelo “VALOR”, em avaliação de precisão.

   “. . . 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.”

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

do método a seguir enunciado:

2.3  Método  do  Máximo Aproveitamento Eficiente

  (Método Residual ou Involutivo)

  Conceituação

   “Uma variante do método residual, também chamada de técnica ou processo, ou 

ainda método involutivo, é aquela em que se considera o máximo aproveitamento 

econômico de um terreno, segundo as posturas municipais, para então estimar o seu 

valor em função deste potencial econômico.”
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  - sua vocação e grande potencial para empreendimento imobiliário residencial de 

altíssimo luxo (como os demais terrenos vizinhos);

  Conceituação  

  Por máximo aproveitamento entende-se o que as posturas municipais permitem 

como, por exemplo, a taxa de ocupação máxima e o gabarito.

  Método Residual  -  “É aquele método em que, a partir do valor total do imóvel, o 

valor do terreno é obtido através da subtração do valor das benfeitorias e o destas 

resulta da subtração do valor do terreno.”

  Justificativa

  Considerando:

  - a localização do terreno (de frente para a Praia de São Conrado);

  - a inexistência de terrenos semelhantes em oferta para se estabelecer um 

quadro comparativo;

  Conclui-se que o método avaliatório mais recomendado é o Método Residual, 

determinado a partir do estudo das condições máximas permissíveis, ou seja a 

avaliação do Máximo Aproveitamento Eficiente do terreno.

 

  Por outro lado, por aproveitamento eficiente entende-se aquela utilização mais 

indicada para o local em apreço, seja comercial, industrial ou residencial.

  Com base nesse projeto será possível se calcular a receita que será obtida pela 

comercialização desse edifício e, por outro lado, as despesas que serão necessárias 

para a realização do projeto.  Deduzidas as despesas da receita, resulta um saldo que 

compreende o valor do terreno e o lucro do incorporador.

  

 

  Uma vez estabelecidas as condições máximas permitidas e recomendáveis para 

ocupação do terreno, será elaborado um “Plano de Massa” sintético da edificação 

proposta a fim de que se possa deduzir daí o custo da construção e o número de 

unidades que resultarão disponíveis para locação ou comercialização.
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2.4  Condições determinantes:

  D) o laudo de avaliação determine o valor de mercado do terreno, isto é, sua 

capacidade atual de produzir bens imóveis e serviços, obedecidas as 

condicionantes já estipuladas acima, pois, de forma insofismável, um terreno não 

tem valor intrínseco.

  B) seja pesquisada e demonstrada a vocação imobiliária do local, nas hipóteses 

de não ser obrigatória a construção de prédios de múltiplos andares ou permitidos 

outros tipos de aproveitamento, ou seja, prédios com número de andares inferior ao 

máximo, residências unifamiliares, etc;

  A avaliação de um terreno, por este método, será confiável desde que:

  A) o “Plano de Massa” não ultrapasse os limites fixados pelas posturas 

municipais locais, se for obrigatória a construção de prédios de múltiplos andares;

  C) seja demonstrada, para o tipo de aproveitamento eleito, a viabilidade 

econômica do empreendimento em função da existência de uma demanda 

efetiva, não sendo aceitas conclusões baseadas numa provável demanda induzida, 

hipótese essa que acarretaria elevado risco para a comercialização pretendida;

  C) Cálculo do Custo Total da Construção (CTC);

  B) Estimativa do Produto Geral de Venda (PGV) de todas as parcelas ou 

unidades, pelo Método Comparativo, através de pesquisa de mercado;

2.5  Procedimentos Gerais:

  Na utilização desta técnica podem ser adotados os seguintes procedimentos gerais:

  A) Formulação do “Plano de Massa” prevendo a utilização do terreno em sua 

potencialidade máxima;

  



AVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS

07

2.6  Nível de Precisão:  Normal  (Grau II)

  

   -   contemporaneidade;

  

   -   homogeneidade dos elementos entre si;

  B) quanto à semelhança dos elementos com o imóvel objeto da avaliação, no que 

diz respeito à situação, destinação, forma e grau de aproveitamento, características 

físicas e ambiência devidamente verificadas;

  C) quanto à confiabilidade do conjunto de elementos assegurada por: 

  D) Cálculo do Montante Geral de Despesas (MGD), que incluem as despesas 

da construção, legais e de incorporação, comercialização (publicidade e corretagem), 

seguros, financeiras e eventuais.

  Neste nível os elementos que contribuem para formar a convicção de valor estão 

indicados de forma sintética, respeitando os seguintes requisitos:

   -  número de dados de mesma natureza, efetivamente utilizados, maior ou 

igual a cinco;

  A) quanto à atualidade dos elementos;

  F) Determinação do Valor de mercado do terreno (Vt), destinando uma parte 

do valor potencial para remunerar o lucro do incorporador.

  E) Apuração do Valor Potencial do Terreno (VPT), subtraindo-se o Montante 

Geral das Despesas (MGD) do Produto Geral das Vendas (PGV);

  (De acordo com os preceitos da  NBR-14653-2  da ABNT)

  D) quando do emprego de mais de um método, o valor final deverá estar contido 

entre os valores extremos encontrados.



  - 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 

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

   IMÓVEIS RURAIS: NBR.14.653-3:2004 

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

  - 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.

2.7  Fontes de Consulta 

  - 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. 

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

Alberto Lélio Moreira, Editora PINI.

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

literária do engenheiro Sérgio Antônio Abunahman, Editora PINI.
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  Delimitado pela orla marítima oceânica do RIO, a Pedra da Gávea, o Parque Nacional da 

Tijuca e o Morro Dois Irmãos, São Conrado apresenta localização geográfica privilegiada.

  O imóvel em questão está situado na zona sul da Cidade do Rio de Janeiro, no bairro 

de São Conrado. 

  A paisagem fantástica composta pelo mar, montanhas maciças e pela floresta abriga 

uma ocupação heterogênea, atípica e bem marcante. 

São ConradoSão Conrado



  O bairro de São Conrado tem como principal via a Auto Estrada Lagoa Barra que 

atravessa o centro da região.  Junto com a topografia, esta larga avenida, divide o bairro em 

quadrantes diferenciados de ocupação:  as áreas centrais do Gávea Golf Club, a área dos Hotéis, a 

favela da Rocinha, o trecho litorâneo reservado aos prédios de altíssimo luxo e a área mais ao canto 

reservada aos condomínios e mansões.  

  Os limites são bem marcados pelo mar, as montanhas e túneis.

10
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  A Pedra da Gávea, Pedra Aguda, Morro do Cochrane, Morro Laboriaux e Morro Dois Irmãos, 

formam um vale limitado pelo oceano, cuja ocupação histórica em áreas periféricas do Gávea Golf and 

Country Club, abrigam hoje uma ocupação diversa, marcada por contrastes, havendo áreas muito 

densas e extensas áreas livres, como também prédios e condomínios de alto luxo ao lado de favelas. 

  

  São Conrado é um dos mais sofisticados bairros da cidade do Rio de Janeiro e apresenta ótima 

opções de lazer, comércio e pontos de alto interesse turístico nacional e internacional.
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  Todas as ruas são asfaltadas, com boa sinalização e acostamento nas vias principais. Os 

passeios públicos são largos, calçados e bem iluminados.

  O principal pólo comercial da região é o Shopping São Conrado Fashion Mall, com boas 

opções de lazer, quatro salas de cinema, ótimas lojas e restaurantes.  O bairro conta também com 

redes de supermercados, comércio local e pólos de serviços.

  Todas as ruas são asfaltadas, com boa sinalização e acostamento nas vias principais. Os 

passeios públicos são largos, calçados e bem iluminados.

  O principal pólo comercial da região é o Shopping São Conrado Fashion Mall, com boas 

opções de lazer, quatro salas de cinema, ótimas lojas e restaurantes.  O bairro conta também com 

redes de supermercados, comércio local e pólos de serviços.
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  O sistema de transporte 

c o l e t i v o  é  b a s i c a m e n t e  o 

rodoviário, feito por várias linhas de 

ônibus, vans e táxis.

 

   São Conrado se liga ao 

bairro da Gávea pelo Túnel Zuzu 

Angel (pista dupla p/cada sentido); 

ao bairro do Leblon pela Av. 

Niemeyer (mão dupla) e à Barra 

da Tijuca pelo Elevado do Joá (2 

níveis) e o Túnel do Joá (pista dupla 

p/ cada sentido).

   A s  v i a s  d e  a c e s s o 

apresentam bom escoamento, mas 

ficam com trânsito bastante lento 

nos horários de “pico”.

Vista aérea do Elevado do Joá.                       
Ao fundo o Túnel e trecho de São Conrado.
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   A Praia de São Conrado tem extensão de aproximadamente um quilômetro com 

areia fofa e clara.  A praia é freqüentada sobretudo pelos poucos moradores do bairro e por surfistas.  

É considerada própria para banho, entretanto há épocas em que o trecho próximo ao Hotel Nacional 

apresenta problemas, devendo-se optar preferencialmente pela área central.
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  De frente para a praia de São Conrado existem prédios que abrigam verdadeiras mansões 

suspensas onde moram celebridades e autoridades municipais e federais.  O nível de luxo e padrão 

de acabamento das construções já existentes determinou um mercado altamente seletivo e 

valorizado.  Os edifícios situados à beira-mar, nos quarteirões entre a Praia e a Auto Estrada 

apresentam um padrão ainda mais elevado que o daqueles situados nos quarteirões seguintes ou 

atrás dos hotéis situados na orla do mar.

Vista parcial dos prédios de luxo situados à Av. Prefeito Mendes de Moraes, de frente para o Mar.Vista parcial dos prédios de luxo situados à Av. Prefeito Mendes de Moraes, de frente para o Mar.

Parte dos prédios de luxo situados à Av. Prefeito Mendes de Moraes, de frente para o Mar.Parte dos prédios de luxo situados à Av. Prefeito Mendes de Moraes, de frente para o Mar.
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 O bairro abriga um dos mais exclusivos clubes da cidade, o Gávea Golf and Country Club.

 Testemunha secular de todo o desenvolvimento do bairro, a área do GGCC, manteve uma 

grande gleba livre da verticalização e do adensamento ocupacional, além da reserva 
2florestal de 800.000 m , o que agrega valores inestimáveis a toda região de São Conrado.

Vista do interior do Gávea Golf Club (campos, jardins e Sede histórica ).Vista do interior do Gávea Golf Club (campos, jardins e Sede histórica ).

Vista parcial do interior do Gávea Golf Club (campos, jardins e Sede histórica ).Vista parcial do interior do Gávea Golf Club (campos, jardins e Sede histórica ).
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 A beleza da paisagem, as áreas de esporte e lazer, sobretudo a praia, fazem de São 

Conrado um bairro atraente e de grande potencial turístico. Por esse motivo, um dos melhores 

hotéis da cidade, o Intercontinental fica localizado nessa deslumbrante orla marítima.  Ao seu 

lado, ainda desativado, mas presente pelo marcante perfil cilíndrico de sua construção, está o antigo 

Hotel Nacional.  

Vista da praia de São Conrado.Vista da praia de São Conrado.

Vista da Praia de São Conrado, mostrando ao fundo o Hotel Intercontinental e o antigo Hotel Nacional.Vista da Praia de São Conrado, mostrando ao fundo o Hotel Intercontinental e o antigo Hotel Nacional.
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Vista da praia de São Conrado.Vista da praia de São Conrado.

 A extensa área situada no centro do 

bairro, onde fica o Gávea Golf Club, que se 

estende desde a Praia de São Conrado até a 

reserva do Parque Nacional da Tijuca, 

funciona como um grande divisor de 

setores do bairro, bem como um fator que 

agrega valores às areas circunvizinhas. 

 Na ponta direita, logo abaixo da Pedra 

da Gávea, fica a praia do Pepino, onde 

pousam praticantes de Asa Delta e 

Parapente.  Esta vocação fez com que a 

Praia de São Conrado reinasse absoluta 

na década de 80, quando o vôo livre a 

consagrou como a praia dos voadores.

Vôo livre partindo da pista da Pedra da Gávea em direção ao pouso na Praia de São Conrado.Vôo livre partindo da pista da Pedra da Gávea em direção ao pouso na Praia de São Conrado.

São Conrado.São Conrado.
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Estrada da Gávea

Av. Prefeito Mendes de Moraes

“FAIXA NON AEDIFICANDI”
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2A= 3.442,27m

  Única área livre “disponível” em zona residencial de altíssima valorização.

  Terreno com frente para a Praia de São Conrado, com três frentes e duas 

esquinas. Frente principal para a Avenida Prefeito Mendes de Moraes, frente para a Rua 

Henrique Midosi e frente para a Estrada da Gávea.  

  

   Av. Prefeito Mendes de Moraes, s/nº, esquina com R. Henrique Midosi
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 Em outros trechos a pista é única 

com mão dupla e amplas áreas de 

estacionamento defronte aos 

prédios.

 Apesar da verticalização dos 

condomínios, a densidade local pode 

ser considerada média, já que as 

construções apresentam grandes 

afastamentos laterais e frontais. 

 Os canteiros centrais e aqueles 

frontais aos prédios e ao terreno 

possuem vagas de estacionamento.

 A tipologia da ocupação é 

residencial e verticalizada.  Os 

quarteirões circunvizinhos são 

ocupados por prédios de alto luxo, 

de quinze a vinte pavimentos, cujas 

unidades apresentam uma média 
2 400 a 500m de área.  

 As áreas livres de lazer dos 

edifícios e também a presença do 

Gávea Golf Club, que mantém um 

espaço aberto equivalente a dez 

quarteirões à beira mar, usado como 

campo de golf, contribuem para 

equilibrar a ocupação local.

 No trecho com canteiro central, 

cada sentido ganha uma pista 

adicional. As pistas mais internas, 

servem sobretudo ao tráfego dos 

moradores ou para retorno.  O fluxo 

principal é direcionado pelas pistas 

junto ao mar.  

 A pista de rolamento da Avenida 

Prefeito Mendes de Moraes possui 

canteiro central em alguns trechos 

que a divide em dois sentidos de 

pista dupla, além da pista para 

ciclistas junto ao calçadão da Praia.  

 As edificações possuem amplas 

varandas e extensos “panos de 

vidros” trazendo a paisagem para 

dentro das habitações.

AVALIAÇÕES  PATRIMONIAIS
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  A partir das condições máximas permitidas e recomendáveis para a ocupação 

desse terreno, procederemos a elaboração do: “Plano de Massa”.  O projeto sintético da 

edificação seguirá a tipologia construtiva e nível de acabamento das construções vizinhas.

  b) Custo do Financiamento  (CF);

  c) Despesas Legais e de Incorporação  (DLI);

  g) Despesas Eventuais  (DE).

  Deduzidas as despesas acima (MGD) do produto geral das vendas (PGV), 

chegaremos ao Valor Potencial do Terreno (VPT), que engloba o Valor de Mercado do 

Terreno (VMT) e o Lucro do Incorporador (L).

  A localização do imóvel em questão induz os avaliadores a equacionarem o valor 

do terreno através de estudo das condições máximas permissíveis de aproveitamento eficiente 

do terreno. Por máximo aproveitamento entende-se o que as posturas municipais permitem 

como, por exemplo, a taxa de ocupação máxima e o gabarito. Por aproveitamento eficiente 

entende-se aquela utilização mais indicada para o local, seja comercial, industrial ou residencial.

  Apresentamos a seguir as análises e cálculos efetuados, de acordo com a 

seqüência relacionada acima.  

  d) Despesas de Publicidade e Vendas  (DPV);

  e) Despesas de Corretagem  (DC);

  Com base no projeto será possível se calcular a receita que será obtida pela 

comercialização das unidades do edifício, encontrando o Produto Geral das Vendas   (PGV), 

comparando dados de mercado relativos a unidades semelhantes em oferta.

  Também a partir do projeto, calcularemos o Área Total a ser construída, e todos 

os custos necessários à realização do empreendimento, obtendo o Montante Geral de 

Despesas  (MGD), a partir do cálculo das seguintes despesas:

  f) Despesas com Seguros  (DS);

  A aplicação do Método do Máximo Aproveitamento Eficiente, revela-se 

ainda mais exigível, quando se observa a ausência de outros terrenos semelhantes, em oferta, 

na região que permitissem um estudo comparativo.  Tal fato, torna esse terreno um objeto 

único. 

  a) Custo Total da Construção  (CTC);
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 Considerando a legislação municipal 

vigente e a área do terreno, elaboramos o 

seguinte Projeto Hipotético de Ocupação:

 18 pavimentos-tipo, em volume único, 

dividido internamente em 2 blocos com acesso 

individualizado;  2  apartamentos / andar.

 Sub-solos (garagem); pavimento térreo 

(garagem, acesso, PUC) e áreas de lazer.

2 Área média /apartamento = 500,00 m ;

*

 A altura final do prédio hipotético equivale 

a 22 pavimentos, incluindo o térreo (pé-direito 

dobrado); 1º andar (Pav. Uso Comum, salão, 

lazer, etc.); Cobertura (máquinas e serviço).  

 A área total construída da edificação, 

considerando apenas as áreas privativas dos 36 
2apartamentos é igual a 18.000,00 m .

Volume HIPOTÉTICO do 
Projeto de Ocupação

Volume HIPOTÉTICO do 
Projeto de Ocupação

Vista HIPOTÉTICA do apartamento planejadoVista HIPOTÉTICA do apartamento planejado

Vista HIPOTÉTICA do apartamento planejadoVista HIPOTÉTICA do apartamento planejado

As fotos de interior incluidas para ilustrar esse projeto hipotético 
são de um apartamento do Ed. Bruno Giorgio (São Conrado).

5.15.1 Plano de MassaPlano de Massa
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 Exemplo (áreas aproximadas): living 
2(80m ); 4 suítes (56/28/29/20); jantar; sala de 

ginástica; escritório; copa/cozinha; 2 depend.; 4 

vagas de garagem; ar central (social); varandas.

 Para compor o projeto, usamos como 

referência as dimensões internas de imóveis 

vizinhos, que podem servir como parâmetro. 

Um dos elementos analisados foi o Ed. Bruno 

Giorgio (fotos), que também contribuiu para 

sugerir uma divisão interna dos cômodos.

Parâmetro para o Projeto HIPOTÉTICOParâmetro para o Projeto HIPOTÉTICO

Parâmetro para o Projeto HIPOTÉTICOParâmetro para o Projeto HIPOTÉTICO

Parâmetro para o Projeto HIPOTÉTICOParâmetro para o Projeto HIPOTÉTICO

Parâmetro para o Projeto HIPOTÉTICOParâmetro para o Projeto HIPOTÉTICO

Parâmetro para o Projeto HIPOTÉTICOParâmetro para o Projeto HIPOTÉTICO

Parâmetro para o Projeto HIPOTÉTICOParâmetro para o Projeto HIPOTÉTICO

Parâmetro para o Projeto HIPOTÉTICOParâmetro para o Projeto HIPOTÉTICO
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 A  homogeneização e estudo estatístico, consideraram o elemento em estudo como um 
2apartamento de 500m , novo (na planta), materiais de alto padrão e data base Dez/2001.

 Para a apuração do valor unitário de mercado para as unidades do projeto hipotético, foram 

pesquisados elementos semelhantes que servissem de parâmetros para este cálculo. 

   Pesquisa local  / Homogeneização / Estudo Estatístico

Ed. Brennand

Av.Mendes de Moraes, 900

Av.Mendes de Moraes,1.500

Ed. Ascâneo

Ed. Ascâneo

Av.Mendes de Moraes,1150

Ed. Bruno Giorgio

Ed. Bruno Giorgio 

Ed. Brennand

Ed. Mediterranée

Ed. Manabu Mabe

Ed. Bruno Giorgio

03

09

11

12

10

04

06

05

07

08

01

02

490

490

490

228

230

350

260

320

230

266

420

256

2.300.000,00

1.750.000,00

740.000,00

3.100.000,00

700.000,00

1.750.000,00

2.250.000,00

 2.600.000,00

2.860.000,00

2.700.000,00

660.000,00

690.000,00

1,15

1,18

0,85

1,15

1,15

1,15

2,25

2,25

1,25

1,15

2,25

2,25

8.234,38

6.336,73

6.750,00

6.503,89

6.513,16

7.585,71

7.739,50

6.102,04

6.712,24

6.845,24

7.565,79

6.847,83

Elem Localização 2Área (m ) Valor Fat. FH V.Hmg:R$/m2

*

2R$/m

6.730,00

5.510,20

3.000,00

5.836,73

2.890,62

9.687,50

5.476,19

5.306,12

2.894,74

6.578,94

3.043,48

6.428,57

  B) Fator de Transposição  (Ftrp); 

 Os elementos coletados são comparados ao elemento avaliando, sofrendo ajustes através de 

coeficientes denominados Fatores de Homogeneização.  Para a consignação dos ínidices 

relativos às amostras mercadológicas pesquisadas, adotou-se o critério de utilização de índice igual 

a 1,00 para o imóvel em estudo e de fatores corretivos sobre esse mesmo índice para os imóveis 

comparativos.  Os fatores considerados nesta pesquisa foram: 

  A)  Fator de Fonte  (Ff);  

  C) Fator de Área  (Fa); 

  D) Fator de Padrão Construtivo   (Fpc);  

  E) Fator Estado de Conservação  (Fec).

 Os valores unitários (R$/m2) relacionandos acima são o produto da multiplicação direta dos 

fatores  (FH  =  Ff  x  Fa  x  Ftr  x  Fpc  x  Fec ).

5.25.2 Produto Geral das VendasProduto Geral das Vendas
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 Elementos pesquisados:  27       Elementos selecionados:  12       Mínimo:  05

 Os elementos relacionados abaixo foram selecionados dentre a coleta de amostras no 

mercado imobiliário local.  Os preços, a maioria cotados em dólar americano, foram igualados no 

mês base de dezembro de 2001 ( referência da avaliação).

   Elementos da Pesquisa de Mercado 

Localização  /  Área Valor (R$)Contato

6º andar, prumada 01, mobiliado.
 2 aptos./andar; 4 quartss;  3 vagas de garagem; 

Condomínio Praia Guinle (4 edifícios); 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Características

Sr. Marcelo Stern

Tel.: (21) 3185-0158
2287-5606 1.750.000,00

Ed. Brennand
2Área = 260m

Av. Mendes de Moraes, 900
2Área = 350m

Av. Mendes de Moraes, 1.500
2Área = 320m

2Área = 490m

Ed. Bruno Giorgio

Ed. Bruno Giorgio
2Área = 490m

Ed. Bruno Giorgio
2Área = 490m

Ed. Ascâneo
2Área = 228m

Ed. Ascâneo
2Área = 230m

Av. Mendes de Moraes, 1.150
2Área = 420m

Ed. Brennand
2Área = 266m

Ed. Mediterranée
2Área = 256m

Ed. Manabu Mabe
2Área = 230m

 Ed. Franklin Sampaio; 2 aptos./andar; varandão; 
9º andar,4 suítes (45/22/30) c/armários; 
3 vagas de garagem; vagas p/visitantes.

1.250.000,00

3.100.000,00

2.600.000,00

2.860.000,00

2.700.000,00

660.000,00

690.000,00

2.300.000,00

1.750.000,00

740.000,00

700.000,00

Ed. Litorânea; 
 Prédio novo; 4 suítes;  4 vagas de garagem; prumada 01, 

mobiliado, sistema segurança.

3 suítes,1 escritório, 3 banheiros, 5 vagas garagem 
 Varandão em todo o perímetro do apartamento; 

3 salas, vários ambientes, jantar, sala de ginástica.

 Varandão geral, hall, 4 suítes, salão, sala de jogos, jantar, 
sala de refeições, bar, 3 dependências, copa/cozinha, todo 

montado e decorado  

 Condomínio Praia Guinle, prédio prinicipal, 
4 suítes, 5 vagas, ar central social, salões, 3 dep. sala de 

ginástica, todo montado e decorado.

 Condomínio Praia Guinle, bloco de trás, 4º andar
4 quartos  (12/12/28/26), 2 suítes, 3 vagas, 

2living de 50 m .

andar alto; 4 quartos, 3 suítes, 3 vagas, 
 Condomínio Praia Guinle, bloco de trás, 

Salão, copa/cozinha, dependências.

 1 apto./andar, andar alto, ar central, varandão, 
4 quartos (3 suítes)(25/25/60), 4 vagas, living (80), jantar 

(35),íntima (27), quadra tênis privativa.

 Frente para o mar, salão (80), ar central, varandão, 
3 suítes(18/18/20), escritório(16), 3 vagas gar.,

sala íntima (24), montado e mobiliado.

 Frente para o mar, salão, varandão, 
4 quartos, 3 vagas de garagem.

 Condomínio Praia Guinle, bloco lateral à Praia, 
2 suítes (27/20) c/varanda, 2 quartos, 3 vagas, 

living, copa/cozinha, dependências.

GÁVEA IMÓVEIS
(21) 2249-7991

Sr. Fernando

Sr. Fernando

GÁVEA IMÓVEIS
(21) 2249-7991

(21) 2493-0707

BARRA BEST
(21) 2493-5252

(21) 2494-4646

FERNANDO BRANDÃO
Imóveis

LPS

(21) 3322-1414
Imóveis

Marcus Cavalcanti Imóveis

Sra. Elisabeth
(21) 2522-8474

Marcus Cavalcanti Imóveis

Sra. Elisabeth
(21) 2522-8474

(21) 2523-4599
Sra. Elisabeth

Marcus Cavalcanti Imóveis

(21) 2493-5252
(21) 2493-0707

BARRA BEST

(21) 2494-2623
Frente Imobiliária

9971-6006

Sra. Elisabeth
Marcus Cavalcanti Imóveis

(21) 2522-8474

Os preços acima foram praticados ou atualizados para Dezembro 2001
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 d/S = 876,00 / 622,48  =  1,41 

 E3 = 8.234,38 d = 1.256,34

     tp (percentil)  =  1,36

 Como  2,01 <  2,03  .....   este elemento deve ser MANTIDO

 

     d/S  =  2,03

 6.978,04   ±  255,26    ............  Assim:  Limite inferior  =  7.233,30

 ESTUDO ESTATÍSTICO: X (média)  =  6.978,04

 d/S = 1.256,34 / 622,48  =  2,01 

 E4 = 6.102,04 d = 876,00

     S (desvio-padrão)  =  622,48

     n (elementos)  =  12

 Teste dos elementos extremos

     v (grau de liberdade)  =  11

 Campo de Arbítrio

 O valor a ser encontrado deverá estar compreendido por um intervalo de confiança 

máxima de 80% (oitenta por cento), em torno do valor mais provável.

 6.978,04   ±  1,36  .  187,69

 Como  1,41 < 2,03  .....   este elemento deve ser MANTIDO

 X ± tp .  S /    (n-1)  

       Valor  médio     =  6.978,04

       Limite superior =  6.722,78

  

 -  homogeneidade dos elementos entre si;

 Tendo cumprido os preceitos das Normas da ABNT de Avaliação quanto à confiabilidade de 

elementos, assegurada por:

 Passaremos ao estudo estatístico para análise dos elementos extremos e determinação do 

Campo de Arbítrio do Avaliador.

 -  contemporaneidade;

 -  número de casos da mesma natureza, efetivamente utilizados, maior ou igual a cinco; 
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     Unidades /  Andar  =  02

 (500,00 m²  x  R$ 7.000,00/ m²)  .......................... R$  3.500.000,00             

 Valor médio de cada apartamento

     Total de Apartamentos  =  36

2     Total de Área Construída privativa  = 18.000,00 m

 De posse do valor unitário médio para o preço de venda dos apartamentos do Projeto 

Hipotético, passaremos ao cálculo do Total da Receita.

     Blocos (autônomos)  =  02

  Projeto Hipotético: Pavimentos Tipo  =  18

2     Área Construída Privativa / apartamento  =  500,00 m

2     Total de Área Construída comum = 4.500,00 m

  Ficha Técnica do

 Cálculo da Receita:

 De posse dos limites do Campo de Arbítrio, calcularemos o valor venal das unidades. 
2 O valor unitário será o equivalente ao limite médio encontrado, igual a R$ 6.978,04 / m .  

 Cálculo dos valores:

 Receita total da venda de todas as unidades:

     Total de Pavimentos  =  22

     Notas: Para efeito de cálculo, não faremos distinção 

entre os apartamentos dos andares altos e andares 

baixos.  Na ponta de venda real há uma diferença 

percentual considerável, de um andar para outro, que 

valoriza progressivamente os andares superiores.  

Entretanto, na média, este “sobre-valor” se compensa 

no valor total do prédio.  Sendo assim, as unidades serão 

somadas de forma equitativa.

2 Ou, em números redondos   ................. Valor adotado  =  R$ 7.000,00 / m

 (36  x  R$ 3.500.000,00)  ................................ R$  126.000.000,00

 Logo,  o  Produto geral das Vendas  (PGV)  =   R$ 126.000.000,00

 (Cento e vinte e seis milhões de reais)

   Produto Geral das Vendas
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 3) Despesas Legais e de Incorporação  (DLI);

 5) Despesas de Corretagem  (DC);

 4) Despesas de Publicidade e Vendas  (DPV);

 

 1) Custo Total da Construção  (CTC);

 Para que o Projeto Hipotético possa ser realizado há que se fazer várias despesas, as 

quais terão que ser deduzidas da receita obtida. Essas despesas podem ser grupadas da 

seguinte maneira:

 2) Custo do Financiamento  (CF);

 6) Despesas com Seguros  (DS);

 7) Despesas Eventuais  (DE).

 A soma de todas essas despesas nos fornecerá o MGD - Montante Geral das 

Despesas, como se segue:

   5.3.1         Custo da Construção

*

2 2 Neste Caso:   A = 18.000,00 m   + ( 0,25 x 18.000,00 m )

 Obviamente, essas áreas de uso comum, equipamentos e serviços, disponíveis no 

prédio, fazem parte das propriedades.  Embora não estejam incluídas numericamente na área 

comercial do imóvel, onde se divulga apenas a área privativa, tais áreas coletivas integram o 

montante dos custos da obra.  E, em alguns casos, são muito representativas.

 A apuração do custo de execução do edifício proposto englobará também as áreas de 

uso comum, como: garagens, áreas de lazer, equipamentos, salões de festas, sala de ginástica, 

quadras, piscina, sauna, portaria, acessos, urbanização, apartamentos de zelador e vigias, 

casas de máquinas, paisagismo e outros.  Para efeito de estimativa desses custos, calcularemos 

um percentual de 25% sobre a área total privativa das unidades, ou seja:

 O Custo total da Construção é calculado a partir do Custo Unitário Básico, ajustado às 

características do projeto, incidindo sobre a área total a ser construída.

2    A = 22.500,00 m

 Área total equivalente = Área Privativa + Área de Uso Comum 

5.35.3 Montante Geral das DespesasMontante Geral das Despesas
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   5.3.2         Custo do Financiamento

*

 Custo Total da Construção  (CTC)  =   R$  47.600.000,00

2 2 CTC    =   22.500,00 m    x   R$ 2.115,50 / m

 Considerando a Área Total Equivalente, teremos:

2 Cb = R$ 948,12 / m     x    1,75    x    1,275 

 CTC    =  R$ 47.598.750,00

 Ou, em números redondos: 

2 Cb = R$ 2.115,50 / m

 A partir de índices coletados na Revista “BOLETIM DE CUSTOS” e indicadores do 

SINDUSCON-Rio, obteve-se o custo unitário.  Sobre este custo, foram acrescentados fatores de 

ajuste ao Padrão de Alto Luxo (K) e à remuneração da construtora  (BDI - Benefícios e Despesas 

Indiretas). Em relação ao padrão construtivo, considerou-se também o fato de que todos os 

elementos pesquisados são ofertados absolutamente montados e decorados.

 Assim, temos:

 BDI = 1,275

2 Cun = R$ 948,12 / m

 Logo, teremos: 

 K = 1,75

 Os juros desse empréstimo oneram o empreendimento e, por isso, deve ser feita 

previsão para atender a essa despesa.

 As instituições financeiras nunca emprestam a totalidade do valor da obra, 

exigindo que o empresário incorporador entre com um mínimo de 20% como garantia de que, 

estando ele com o seu capital comprometido, terá todo o interesse e diligência de levar o 

empreendimento a bom termo.

 O empresário que não dispuser desses 20% terá que começar a vender logo as 

unidades habitacionais para que, assim, tenha a disponibilidade de caixa suficiente para o início 

da obra; todavia, como haverá maior lucro se as unidades só forem vendidas quando a obra 

estiver pronta, o empresário tenderá a retê-las ao máximo. 

 Para realização de uma obra dessas, dificilmente um empresário disporia de todo o 

capital necessário.  Torna-se então indispensável que seja tomado dinheiro emprestado de uma 

instituição financeira para custeá-la.
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*

 Por outro lado, a parcela de 80% do custo da obra, que é financiada, não é necessária, 

em sua totalidade, logo no início da obra, mas irá sendo consumida ao longo da execução da 

construção; dessa forma, os juros também só serão devidos à medida que o empréstimo for 

sendo levantado e irão crescendo com o tempo e o montante financiado.

 As despesas da obra, não obstante, não se distribuem uniformemente ao longo do 

prazo da construção, havendo ocasiões de maior solicitação de capital, como na feitura das 

fundações e da estrutura de concreto armado, o que torna difícil, senão impossível um cálculo 

preciso do total de juros incidentes sobre o custo da obra.

 Teoricamente, o referido Custo Financeiro equivale ao Fator de Comercialização ou 

Vantagem da Coisa Feita, que se aplica aos imóveis já construídos, quando avaliados pelo 

Método do Custo de Reprodução.  Por definição da NBR-5676/90 da ABNT, esta parcela 

corresponde à “vantagem de uso ou renda do conjunto pelo prazo necessário à sua montagem”.  

Ou seja, a VCF remunera e está embutida nos imóveis prontos, valorizando os bens já 

existentes frente aqueles ainda em fase de projeto.

 Desta forma, o que se costuma fazer, como solução aproximada, é calcular os juros 

sobre a metade do valor do financiamento durante todo o prazo previsto para a realização da 

obra mais uma folga de seis meses para garantia de vendas.

 Tempo  “t” =  30 meses  

 Nesse contexto, resta ainda a imprevisibilidade do mercado financeiro brasileiro, que 

vem apresentando juros altos ao longo dos anos.  Dependendo do montante, da instituição e do 

momento nacional, esses contratos apresentam grandes variações nas taxas. No presente caso, 

adotaremos uma média do que se observa no mercado, bem como, os índices aplicados em 

outras avaliações em que se utiliza o Método do Máximo Aproveitamento Eficiente.  

 Taxa de juros “i”  =  3,80 %

 No presente caso utilizaremos a taxa básica de juros de 3,80% ao mês, para um 

prazo estimado de 30 meses (24 meses de obra e 06 meses de folga).   Assim, temos:

 CF  =   i   x   t   x   ( 0,8 x CTC) / 2

 Logo, teremos: 

 CF = 0,038   x    30    x    R$ 38.080.000,00  /  2

 CF = R$  21.705.600,00

 Para efeito de cálculo do custo do financiamento, toma-se por base a taxa de juros 

vigente no mercado para empréstimos hipotecários e aplica-se sobre a metade do valor do 

empréstimo e sobre o prazo previsto para a realização da obra com uma folga de uns seis meses 

para garantia que o edifício esteja todo vendido.

 Ou, em números redondos: 

 Custo do Financiamento  (CF)   =   R$  21.706.000,00
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   5.3.3         Despesas Legais e de Incorporação

*

 Os custos contábeis, de registros legais, transferência de propriedades e outros de 

caráter fiscal e jurídico também são debitados como despesas do orçamento de nosso projeto 

hipotético.  Os chamados custos legais e de incorporação são estimados em 3%  da receita das 

vendas.  Logo, teremos:

 DLI   =   0,03  x  PGV

 DLI   =   0,03  x  R$ 126.000.000,00    =   R$ 3.780.000,00

 Despesas Legais e de Incorporação  (DLI)  =  R$  3.780.000,00

   5.3.4         Despesas de Publicidade e Vendas

   5.3.5         Despesas de Corretagem

 Para a venda das diversas unidades do empreendimento há que se contratar 

corretores que manterão um plantão para atender aos possíveis compradores. Os corretores 

geralmente cobram uma comissão de corretagem que varia entre 3% e 5% do valor de venda.

 DC   =   0,05  x  PGV

 Despesas de Corretagem  (DC)  =  R$  6.300.000,00

 No presente caso, adotaremos o percentual de  5 %.  Logo, teremos:

 DC   =   0,05  x  R$ 126.000.000,00    =   R$ 6.300.000,00

 Para que a obra seja vendida em sua totalidade torna-se necessário que o 

incorporador incorra em gastos de publicidade e vendas, tais como: impressos coloridos, 

anúncios em jornais, rádio e televisão, mala-direta, montagem de sofisticados estandes de 

vendas e outros.

 Evidentemente que, quanto maior for o número de unidades a vender no 

empreendimento ou mais alto o padrão de qualidade, acabamento e conforto, maior terá que 

ser o gasto com publicidade para vendas.  

 Essas despesas geralmente oscilam de 2% a 10% do valor das vendas (PGV). No 

presente caso, calcularemos esse percentual em 3,50 % do total, como se segue:

 DPV   =   0,035  x  R$ 126.000.000,00    =   R$ 4.410.000,00

 DPV   =   0,035  x  PGV

 Despesas de Publicidade e Vendas  (DPV)  =  R$  4.410.000,00
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   5.3.6         Despesas com Seguros

 DS   =   0,01  x  R$ 47.600.000,00    =   R$ 476.000,00

 Despesas com Seguros  (DS)  =  R$   476.000,00

 O custo com contrato de seguros para nosso projeto hipotético é estimado em 1% do 

custo da construção, como se segue:

 DS   =   0,01  x  CTC

   5.3.7         Despesas Eventuais

 Os imprevistos gerais que podem vir a compremeter o orçamento do projeto serão 

provisionados reservando-se um saldo extra de 5,0 %  sobre todas as despesas calculadas, 

com exceção das despesas de corretagem (valor fixo).  Assim, teremos a seguinte expressão 

incidindo sobre os custos variáveis:

 Despesas Eventuais  (DE)  =  R$  3.899.000,00

 DE   =   0,05  ( CTC  +  CF +  DLI  +  DPV  +  DS  )

 Ou, em números redondos: 

 DPV   =   0,05  ( R$ 77.972.000,00 )   =   R$ 3.898.600,00

   5.3.8         Montante Geral das Despesas

 Despesas Eventuais  (DE)  ........................................ R$   3.899.000,00

 Despesas de Corretagem  (DC)  ................................ R$   6.300.000,00

 Custo do Financiamento  (CF)  .................................. R$ 21.706.000,00

 Montante Geral das Despesas  (MGD)  ....................         R$  88.171.000,00

 Resumindo:

 Despesas Legais e de Incorporação  (DLI)  .............. R$   3.780.000,00

 Despesas de Publicidade e Vendas  (DPV)  ............... R$   4.410.000,00

 Custo Total da Construção  (CTC)  ..................... ........ R$ 47.600.000,00

 Despesas com Seguros  (DS)  ................................... R$      476.000,00
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 A diferença entre a receita e as despesas fornece o saldo que compreende o lucro da 

incorporação e o custo do terreno.

 Como tanto o lucro quanto o custo do terreno têm uma incidência de cerca de 10 a 

20% do valor das vendas, o saldo obtido poderá ser dividido proporcionalmente, o que nos 

informará tanto o valor do lucro quanto o custo do terreno.

   5.4.1         Valor Potencial do Terreno

*

 O  Valor Potencial do Terreno é obtido subtraindo-se o Montante Geral das Despesas 

(MGD) do Produto Geral das Vendas (PGV), logo:

 VPT   =   PGV   -   MGD

 VPT   =   R$ 126.000.000,00  -  R$ 88.171.000,00  

 VPT   =   R$ 37.829.000,00

   5.4.2         Valor de Mercado do Terreno

 Considerando uma regra de mercado de uso generalizado, o lucro será igual ao valor 

do terreno, o que resulta em dividir ao meio o saldo para se obter o valor final do terreno.

 VMT   =   ( 0,50)   x   VPT  

 Considerando o alto potencial do terreno, teremos então, em números redondos:

 O lucro deve ser fixado em 50%, salvo em casos de zonas de alta velocidade de 

comercialização.  Nesses casos, em que o risco do incorporador e o tempo de vendas das 

unidades são bem reduzidos, a divisão pode ser feita com menor parte para o lucro e maior parte 

para o terreno, não se admitindo valores inferiores ao nível de 35% para o lucro. 

 Valor de Mercado do Terreno  (VMT)  =  R$  19.000.000,00

 No presente caso, a localização do imóvel, bem como o porte do empreendimento, 

deve assegurar uma divisão igualitária, confirmando a pratica dos 50% para lucro / terreno. 

 VMT   =   R$  18.914.500,00

5.45.4 Valor do TerrenoValor do Terreno
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  Tudo visto, esclarecido e devidamente ponderado, verificamos que a 

metodologia utilizada conduziu aos seguintes parâmetros e valores:

(Dezenove milhões de reais)

Síntese do Máximo Aproveitamento Eficiente do Terreno

 Despesas de Corretagem  (DC)  ................................ R$     6.300.000,00

 Nota:  Os percentuais recomendados para o cálculo de DLI; DPV; DC e DS são aqueles 

praticados atualmente nos mercados imobiliários do Rio de Janeiro e São Paulo. 

 Despesas Eventuais  (DE)  ........................................ R$     3.899.000,00

 Montante Geral das Despesas  (MGD)  .................... R$   88.171.000,00

 Despesas com Seguros  (DS)  ................................... R$        476.000,00

 Produto geral das Vendas  (PGV)  ........................... R$ 126.000.000,00

 Custo Total da Construção  (CTC)  ........................... R$   47.600.000,00

 Custo do Financiamento  (CF)  .................................. R$   21.706.000,00

 Despesas Legais e de Incorporação  (DLI)  .............. R$     3.780.000,00

 Despesas de Publicidade e Vendas  (DPV)  ............... R$     4.410.000,00

 Pavimentos Tipo  =  18    Blocos (autônomos)  =  02

 Unidades /  Andar  =  02    Total de Apartamentos  =  36
2 2 Área  Privativa / apartamento  =  500,00 m   ÁreaTotal  =  18.000,00 m

 Ficha Técnica do  Projeto Hipotético:

VALOR  de  MERCADO  do  TERRENO

R$ 19.000.000,00
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  O presente trabalho de Avaliação Patrimonial do Terreno situado na 

Avenida Prefeito Mendes de Moraes, s/nº, esquina com a Rua Henrique Midosi, no 

bairro de São Conrado, Rio de Janeiro - RJ, de propriedade do GÁVEA GOLF and COUNTRY 

CLUB, foi elaborado pela equipe técnica da EXATA - Arquit., Avaliações e Mkt S/C, 

tendo como responsável o profissional abaixo assinado:

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Dezembro             2001

AvaliadoresAvaliadores
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Arthur Miguel de Bessa Menezes
Arquiteto - CREA: RJ1986100666

Responsabilidade Técnica

EXATA - Arquitetura, Avaliações e Mkt S/C
(CREA: Rj1997201835)
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GÁVEA GOLF and COUNTRY CLUBGÁVEA GOLF and COUNTRY CLUB

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

EXATA - ARQUITETURA e AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS Ltda. 
a

E-mails:   exataonline@gmail.com   *  exata.rj@gmail.com

Arthur Miguel de Bessa Menezes

www.exataonline.com   

Responsabilidade Técnica

Responsável Técnico:  Arquiteto CAU nº A13183-0

Tels.: (21) 98030-2643  *  (22) 99968-1810

   Encerramento

Laudo de Avaliação Patrimonial
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