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Sumário 

02, 10 e 28.12.2009 

Imóvel rural situado nos municípios de Embu e Cotia - SP 

Estrada do Embu, 3500 

Nºs 2.569 e 60.602 no Cartório de Registro de Imóveis de Cotia 

139.90.82 hectares 

n/a 

R$ 76.900.000,00 

sem valor econômico 

Valor dos equipamentos : R$ 265.000,00 

Valor total : 

Data de referência : 

R$ 77.165.000,00 (setenta e sete milhões, cento e se~s n 
e cinco mil reais) 
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1. Objeto e ressalvas 

p '~.~ '/ 
o escopo do presente trabalho é a avaliação da propriedade de Cooperativa Agrícola de Cotia -

Cooperativa Central em Liquidação / CAC CCL, constituída por imóvel rural com endereço à 

Estrada de Embu, nº 3.500, no bairro Moinho Velho, no município de Embu - São Paulo . 

.:; imóvel é composto por três glebas de terra distintas, contíguas, com inscrições individuais na 

Secretaria da Fazenda Federal. Sobre duas áreas a CAC CCL tem pleno domínio e, sobre a 

terceira, como adiante será detalhado, a mesma tem posse há mais de 40 anos e promove aesae 

1982, ação de usucapião para regularizar a situação dominial. 

Parte da área da propriedade -40.000 m2 de terreno com as respectivas benfeitorias está locada 

à empresa Terraviva Indústria e Comércio de Insumos Orgânicos, que desenvolve no local 

atividades de preparo e compostagem de resíduos para a preparação de adubos orgânicos. A 

cópia do Quarto Tenno Aditivo ao Contrato de Locação Comercial entre as partes, assinado em 

31 de maio de 2004, segue anexada a este. 

Todas as condições limitativas impostas pela metodologia empregada que afetam as análises, 

opiniões e consequentes conclusões, são apresentadas no corpo do trabalho. 

Não foi objeto de estudo deste laudo a verificação de débitos de qualquer natureza, o exame da 

titulação e situação legal do imóvel, nem tampouco a determinação das divisas, confrontações e 

dimensões da área avafianda. 

O signatário inspecionou pessoalmente a propriedade avalianda, sendo o único responsável pelas 

análises e as respectivas conclusões. 



2. Vistoria 
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2.1. Caracterização da região 

A propriedade avalianda situa-se na Estrada do Embu, na altura da divisa deste município com 0 

de Cotia, onde tem parte da sua extensão. A região é caracterizada pela ocupação heterogênea, 

onde indústrias de pequeno e médio porte, condomínios de chácaras de lazer e estabelecimentos 

comerciais de todo espécie, estão instalados nas vizinhanças de propriedades rurais de pequenos 

produtores. Há, inclusive, um cemitério confrontando com a área avalianda, o Cemitério Israelita 

do Embu. 

Fig. 1 Mapa de localização do imóvel 
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Fonte: Google Mapas - © 2009 

A região é considerada como parte da "Granja Viana Expandida", que atualmente alcança o km 30 

da Rod. Raposo Tavares, abrangendo parte dos municípios de Embu, Carapicuíba e Jandira. Pela 

proximidade com as rodovias Raposo Tavares (SP 270), Régis Bittencourt (BR 116) e o Rodoanel 

Mário Covas (SP 021), a região tem apresentado nos últimos cinco anos um acelerado processo 

de urbanização e valorização, de acordo com informações dos corretores de imóveis ouvidos na 

pesquisa de campo realizada neste trabalho. & 
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2.2. Caracterização do imóvel 

Como mencionado no item 1. Objeto e ressalvas, o imóvel avaliando é formado por três glebas 

distintas, que totalizam a área de 141 ,8 ha (1 .418.000 m2 ) , conforme as Declarações de 

Informações do ITR do exercício de 1994, abaixo resumidas e, cujas cópias seguem anexadas. 

Tabela 1. Individualização das glebas I Granja Moinho Velho 

Gleba* Área I ha 

2 

3 

50,0 

19,2 

72,6 

ITR nº 

3.282.701 .6 

3.104.434.4 

2.407.241 .9 

INCRAnº 

638.072.327.0TT.3 

602.027.007.692.3 

638.072.327.077.3 

• Observaç.'lo: Numeração determinada apenas para efeito de exposição no presente trabalho 

Matricula R.I. nº Situação 

2.569 regular 

60.602 regular 

em processo de usucapião 

Cabe ressaltar, de acordo com o item 7.2.2. da ABNT 14653-1:2001, que segundo levantamento 

topográfico realizado em 1982 pela CAC, (vide reprodução da legenda abaixo), a área calculada 

para propriedade totalizou a extensão de 1.399.082,00 m2
, que será considerada como correta 

para a apuração do valor de mercado desse imóvel. 

Fig. 2 Legenda do levantamento topográfico de Março de 1.982 
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2.2. Caracterização do imóvel (continuação) 

A Granja Moinho Velho foi implantada pela CAC como estação experimental e unidade de 

produção de frangos e ovos. Para tanto, foram edificadas todas as benfeitorias necessárias para 0 

desenvolvimento dessas atividades, como galpões criadouros, depósitos, almoxarifados, siloS, 

escritórios, residências para trabalhadores. Com a interrupção das atividades da CAC e 0 

abandono das benfeitorias, essas se viram seriamente comprometidas em sua conservação e 

funcionalidade, a ponto de muitas delas terem ruído e outras tantas necessitarem de reparos de 

tal monta, que tornam a eventual recuperação economicamente inviável. 

O item 2.3. Benfeitorias, apresenta a situação detalhada em que se encontram as edificações 

existentes na propriedade, complementada com o relatório fotográfico apresentado no corpo deste 

trabalho. 

Com respeito à denominada "Gleba 3", que corresponde ao registro nº 2.407 .241 .9 do ITR, a ação 

de usucupião se processa na 1 ª Vara Cível de ltapecerica da Serra, sob o nº de ordem 

17 49/1982. Para efeito deste trabalho, os três imóveis contíguos foram considerados como um só 

e, desta forma, realizada a avaliação da propriedade como um todo. 

Fig 3. Vista aérea do imóvel avaliando 

Fonte: G~gle Mapas © 2009 (A foto por satélite não representa a realidade atual do local avaliando e seu entorno. o destaque demarc 
meramente mdicativo, sujeito a imprecisão na forma, posicionamento e dimensões.) 
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2.2. Caracterização do imóvel (continuação) 

conforme consultas realizadas junto à Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Cotia e à 
. _ . _ E t - · T ·stica do Embu o imóvel secretaria de Obras, Edtficaçoes e Orgamzaçao Urbana da s anc1a un • 

avaliando se localiza em Zona de Desenvolvimento Rurbano - ZDR, de acordo com ª Lei 

complementar nº 72/2003, que criou a Área de Preservação Ambiental (APA) Embu Verde, 

excerto a seguir: 

Lei Complementar Nº 72 de 23 de dezembro de 2003 de Embu 

SEÇÃOW 

DA ZONA DE DESENVOLVIMENTO RURBANO 

Art. 69 - A Zona de Desenvolvimento Rurbano é a parcela do território destinada a combinação 
de usos rurais e urbanos, conforme delimitação no mapa nº 02 e anexos integrantes desta lei. 

§ 1º - Na Zona de Desenvolvimento Rurbano a combinação de usos rurais e urbanos é 
caracterizada pela baixa densidade populacional, propriedades com grandes extensões de terra, 
matas e florestas densas, pequenas áreas de cultivo agrícola, chácaras e condomínios residenciais 
horizontais. 

§ 2° - A Zona de Desenvolvimento Rurbano tem como diretriz básica de uso e ocupação do solo, o 
estimulo às atividades turísticas, de lazer e serviços e ao cultivo agrícola. 

Art. 70 - Os objetivos da Zona de Desenvolvimento Rurbano são: 

I - manter a ocupação do solo com baixa densidade populacional e construída preservando os 
recursos naturais e paisagísticos existentes; 

II - estimular e desenvolver atividades ligadas ao turismo e de serviços de baixo impacto 
ambiental; 

m - implantação dos Circuitos Turísticos com mini - pólos comerciais e de serviços no perímetro 
ao longo das Estradas de Itatuba, Estrada Velha de Cotia e Estrada da Ressaca; Avenida Sete de 
Setembro, Estrada José Mathias de Camargo, Estrada do Maranhão, Estrada Ponta Porã, Estrada 
do Capuava, Estrada da Repartição e Estrada Professor Cândido Motta Filho, delimitados no mapa 
nº 02 em anexo, que integra esta lei e 

IV - implantação de Vilas Agrícolas em áreas adequadas para o cultivo. 

Art. 71 - Na zona rurbana poderão se utilizados os seguintes instrumentos: 

!-Termo de compromisso ambiental e 

II - outros instrumentos previstos na legislação ambiental e na Lei Federal nº 10.257 /02 • Estatuto 
da Cidade quando for necessário para atingir os seus objetivos. 
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2.2. Caracterização do imóvel (continuação) 

Esse texto legal estabelece os seguintes parâmetros de uso e ocupação do solo na região onde 

se insere o imóvel avaliando: 

!,-ote mínimo (área) 
!ndice de aproveitamento (máximo) 
lndice de penneabilidade (mínimo) 

800 m2 (oitocentos metros quadrados) 
60% (sessenta porcento da área do terreno) 
40% (quarenta porcento da área do terreno) 

. Localização: O acesso à propriedade se faz através da Estrada do Embu, altura do nº 3.500, 

onde existe portaria com serviço de vigilância. As distâncias aproximadas dos principais pontos de 

referência da região são as seguintes: 

Embu centro 

Cotia centro 

Granja Viana 

4km 

5km 

6km 

Raposo Tavares 

Regls Blttencourt 

Rodoanel M. Covas 

3km 

5km 

8km 

. Área: Conforme observado, a área total da propriedade considerada neste trabalho perfaz a 

extensão de 1.399.082 m2 
• 

. Delimitação: A propriedade encontra-se delimitada por cercas ao longo de toda extensão do seu 

perímetro, com parte significativa da mesma necessitando de reparos. As divisas com as áreas 

vizinhas do Jardim Colibri (condomínio) e Sociedade Pela Família (escola), são na quase 

totalidade constituídas por muros com cerca de 3 m de altura e malhas metálicas de segurança . 

. Topografia: Topografia ondulada, típica de toda região . 

. Acesso: O acesso ao interior do imóvel se faz exclusivamente pela Estrada do Embu, com a 

qual o imóvel avaliando tem frente de cerca de 700 m. A ãrea também tem frente para a Estrada 

do Capuava, com cerca de 450 m de extensão, porém sem entrada . 

. Serviços públicos: A via de acesso à propriedade (Estrada do Embu) dispõe de linhas 

regulares de transporte público coletivo municipal e intermunicipal e infraestrutura urbana 

completa (pavimento, drenagem, água, energia elétrica, telefonia fixa), exceto rede coletoraf 

esgoto. ~ 
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2.3. Benfeitorias 

ENGº JORGE ANTONIO SOARES DE MOURA SEDEH 
Con ultorl Técnica Avaliações . Per1cia 

CREA - SP N" 060.059.421 .3 
E-mail: jorg edeh@hotmail.com 

p 

Os números das benfeitorias originalmente existentes no imóvel eram superlativos, com cerca de 

60 residências com área total de aproximadamente 4.000 m2 , 19 pavilhões de granja com quase 

23.000 m2 de construção, além de depósitos diversos, galinheiros e outras edificações, que 

superavam a área de 3.500 m2 e totalizavam mais de 34.000 m2 de benfeitorias. 

lnobstante a grandeza desses, com a interrupção das atividades no local e a consequente falta de 

conservação, as construções sofreram acentuado processo de deterioração, que acabou por 

provocar o colapso de várias benfeitorias e o sério comprometimento das restantes, como será 

comprovado pela documentação fotográfica. 

Com base na Planta de Levantamento Topográfico de Março de 1982 fornecida pela CAC CCL, 

foram listadas as benfeitorias que existiam por ocasião da elaboração desse trabalho, com as 

respectivas áreas, conforme tabelas apresentadas no tópico 2.3.1. 

Tabela 2. Área total das benfeitorias por categoria 

Item Benfeitoria Área/ m•* 

Residências 4.094,0 

2 Galpões de granja 22.884,0 

3 Galinheiros e incubação 5.074,9 

4 Depósitos 1.480,8 

5 Escritório e refeitório 302,6 

6 Outras edificações 416,6 

Total 34.252,9 

Das quase 60 residências que existiram na propriedade, hoje só restam cerca de 8, todas elas 

edificadas em padrão construtivo rural simples e com avarias severas, que inviabilizam 

economicamente o efetivo aproveitamento. 

Os galpões de granja tiveram destino semelhante, com 15 unidades destruídas pareia\ ou 

totalmente. As 4 restantes estão em avançado processo de deterioração, com as esk'uras 

próximas de colapso, como poderá ser constatado na documentação fotográfica. (1) 
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2.3. Benfeitorias (continuação) 

<:,~ 
Págma 10 ')-

Os depósitos e galinheiros que se distribuíam por toda extensão da propriedade foram 

praticamente varridos do local, sendo difícil em muitos casos, localizar o sítio onde estavam 

edificadas essas benfeitorias. 

Destarte, dos edifícios originalmente existentes, somente algumas casas, o galpão de incubação e 

o escritório não perderam sua funcionalidade, mesmo com avarias importantes. 

Considerando o padrão construtivo simples, as importantes avarias existentes nas edificações 

funcionais e o pequeno valor desse conjunto de benfeitorias no contexto do valor total da 

propriedade, julga o engenheiro avaliador que essas benfeitorias não tem valor econômico para 

efeito do trabalho avaliatório e, portanto, não entrarão no cálculo do valor de mercado da 

ci propriedade avalianda. 



2.3.1. 
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Relação das edificações sem valor econômico 

[ segundo cópia da Planta 2, de Março de 1982 l 

Item 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

48 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Tipo 

Portaria 

Depósito 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Residência 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Galinheiro 

Area l m• Estado conservação 

58,0 em uso, rom avarias importantes 

51 ,0 em uso, com avarias importantes 

71,5 em ruínas 

82,0 em ruínas 

53.5 em ruínas 

53.5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em rulnas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

60,0 em ruínas 

50,0 em ruínas 

215,0 em uso, com avarias importantes 

104,7 em uso, com avarias importantes 

90,4 em uso, com avarias importantes 

119,7 semi destruída 

168,8 semi destruída 

85,5 em ruínas 

85,5 em ruínas 

114,0 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 emruinas 

53,5 em rulnas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 emrulnas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 emruinas 

53,5 emruinas 

53,5 emrulnas 

53,5 em ruínas 

53,5 em ruínas 

53,5 emruinas 
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2.3.1. Relação das edificações sem valor econômico (continuação) 

[ segundo cópia da Planta 2, de Março de 1982 ] 

Item Tipo Área/111" Estado conservação 

S3 Galinheiro 53,5 em ruínas 

54 Gafonheiro 53,5 emruinas 

55 Residência 53,5 em ruínas 

56 Residência 53,5 em ruínas 

57 Residência 87,4 em ruínas 

58 Residência 105.1 em ruínas 

59 Depósito 105,0 em ruínas 

60 Depósito 60,0 em ruínas 

61 Residência 67,4 em.ruínas 

62 Residência 53,5 em ruínas 

63 Residência 53,5 em ruínas 

64 Residência 65,6 em ruínas 

65 Residência 156,5 em ruínas 

66 Residência 81 ,5 em ruínas 

67 Residência 60,0 em ruínas 

68 Cabine de força primária º·º em uso, com avarias importantes 

69 Caixa dégua subterrânea º·º n/d 

70 Depósito 14,0 em ruínas 

71 Depósito 17,5 em ruínas 

72 Residência 76,5 em uso, a,m avarias importantes 

73 Residência 82,5 em uso, a,m avarias importantes 

74 Cabine de medição 13,7 em uso, a,m avarias importantes 

75 Casa gerador 72,6 em uso, a,m avarias importantes 

76 Depósito caixa 413,0 em uso, a,m avarias i~ 

n Residência 30,7 em ruínas 

78 Residência 85,8 em uso, a,m avarias importantes 

79 Residência 139,2 em uso, a,m avarias importantes 

80 Depósito 42,5 em ruínas 

81 lncubaçao 2.715,0 em uso, com avarias importantes 

82 Esaitório 216,8 em uso, com avarias importantes 

83 Refeitório 85,8 em uso, com avarias~ 

84 Copa 20,0 em ruínas 

85 Almoxarifado 125,5 em uso, com avarias~ 

86 Depósito 95,0 emruinas 

87 Carpintaria 126,8 emruinas 

88 Residência 57,5 em ruínas 

89 Residência 91 ,2 em ruínas 

90 Granja 81 900,0 em ruínas 

91 Granja 82 1.060,0 semi destruída 

92 Granja 83 1.060,0 semi destruída 

93 Galinheiro 26,0 em ruínas 

M Galinheiro 26,0 emruinas 

95 Depósito 53,5 em ruínas 

96 Depósito 61 ,8 emruinas 

97 Depósito 24,8 emruinas 

98 Depósito 26,0 emruinas 

99 Gafirtleiro 20,8 emrulnas 

100 Residência 56,6 em uso, com avarias importante6 

101 Oepósilo 160,0 em uso, com avarias~ 

102 Residência 91,6 emrulnas 

103 Residência 20.0 em ruira 

104 Residência 65,6 emru!MI 

~\~ 

Pãg o'12de •~f 
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Relação das edificações sem valor econômico (continuação) 

[ segundo cópia da Planta 2, de Março de 1982] 

Tipo Área Jm• Estado conservação 

Residência 119,8 em ruínas 

Depósito 60,0 em ruínas 

Galinheiro 19,0 em ruínas 

Granja C1 1.224.0 em ruínas 

Granja C2 1.224,0 em rulnas 

Granja C3 1.224,0 em ruínas 

Depósito 26,0 em rulnas 

Depósito 26,0 em ruínas 

Granja 0 1 1.300,0 em ruínas 

Granja 0 2 1.384,0 em ruínas 

Granja 03 1.200,0 em ruínas 

Granja E1 1.224,0 em ruínas 

Granja E2 984,0 em ruínas 

Granja E3 1.484,0 em ruínas 

Granja F1 1.224,0 em ruínas 

Granja F2 1.224,0 em ruínas 

Granja F3 1.224,0 em ruínas 

Residência 71 ,8 semi destruída 

Residência 80,0 em rulnas 

Residência 80,0 em ruínas 

Depósito 68,3 semi destrulda 

Depósito 68,3 em ruínas 

Galinheiro 35,3 semi destrulda 

Depósito 20,8 em ruínas 

Granja G1 1.224,0 emrulnas 

Granja G2 920,0 semi destruída 

Granja G3 1.400,0 semi destruída 

GranjaG4 1.400,0 em ruínas 

Galinheiro 28,4 em ruínas 

Galinheiro 20,8 em ruinas 

Galinheiro 20,8 em ruínas 

Galinheiro 20,8 emruinas 

Galinheiro 20,8 em ruínas 

Galinheiro 20,8 emruinas 

GaUnheiro 20,8 emruinas 

Galinheiro 20,8 em ruínas 

Depósito 68,3 em ruínas 

Depósito 19,0 em ruínas 

Residência 89,1 semi destruída 

Residência 91 ,3 em ruínas 

Residência 20,5 em ruínas 

Residência 31 ,0 em ruínas 

Residência 88,5 emruinas 

Residência 91 ,3 semi destruída 

Residência 20,8 em ruínas 

Residência 20,8 emruinas 

Residência TT,5 emruinas 

Residência 20,8 emruinas 

Residência 20,8 emruinas 

Residência 30,6 emruinas 

Residência 88.4 semi destruida 

Residência 88,1 semi destruída 
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2.4. Diagnóstico do mercado 

.. ,,. y 
A avaliação é o processo e resultado de definir o valor de um bem, sua utilidade e as 

. . . nheiro Sérgio Antonio possibilidades de venda, segundo enuncia o emento professor e enge . 
Abunahman no trabalho Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações. Esse conceito 

permite a aplicação do termo a qualquer estimativa, seja ela uma conclusão fundamentada com 

base na evidência, ou simplesmente uma opinião pessoal. 

Uma avaliação profissional é uma opinião sustentável que deve refletir a tendência do mercado e 

a conclusão do valor de mercado, derivada da análise apropriada de dados em conformidade com 

as normas da prática profissional, segundo esse mesmo autor. 

A propriedade ora avaliada apresenta especificidades que não podem deixar de ser abordadas 

neste tópico do trabalho, com implicações diretas na avaliação final, a saber: 

1. insere-se em região de rápida urbanização em face do zoneamento adotado, como se constata 

na documentação fotográfica; 

2. é a última grande área disponível na Granja Viana Expandida, segundo os experts do mercado 

imobiliário consultados· 

3. a maior extensão de mata que recobre a área não é originária daquelas terras, o que reduz 

substancialmente as limitações dos organismos reguladores ambientais; 

4. por tratar-se de uma ZDR, com as restrições de área mínima acima apresentadas, enseja a 

possibilidade de instalar áreas residenciais ou de lazer destinadas aos substratos superiores da 

população, traduzindo em elevados retornos para o investimento eventualmente realizado. 

Essas características particulares da área resultaram numa grande elasticidade nos preços 

pesquisados, com os valores limites variando entre si cerca de 750%. Este fenômeno ao mesmo 

tempo em que insere uma componente de incerteza, é explicado pela maior ou menor adesão dos 

corretores consultados, às qualidades acima enumeradas. De todo modo, o trabalho de 

homogeneização dos elementos amostrais da pesquisa de campo conduziu a um resultado que 

traduz com veracidade, o atual valor de· mercado da propriedade. 

A pesquisa de mercado identificou um imóvel paradigma, o Sítio Munck, área contigua ao imóvel 

avaliando com cerca de 490.000 m2
, vendida há cerca de 2 anos. T 

amostral foi excluído do rol, pela extemporaneidade da transação. 
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2.4. Diagnóstico do mercado (continuação) 

)-, 
\i ' / 

e,,., J-
Neste cenário apresentado, as benfeitorias remanescentes bem como os bens, na sua maioria 

materiais obsoletos e móveis de escritório deteriorados, perdem a importância, não somente pelo 

péssimo estado geral, como também pela ordem de grandeza dos valores envolvidos. 

Objetivamente, foi considerado que as benfeitorias erigidas no local não tem valor econômico. 

Os demais bens foram então agrupados e avaliados a preços de sucata, exceção apenas àqueles 

que estão em funcionamento normal e/ou necessitando de reparos de pequena monta para 

restituir-lhes a funcionalidade. 

Neste ponto cabe ressaltar, que muitos equipamentos de escritório, entre eles as calculadoras e 

monitores de computador - o chamado "lixo eletrônico", deixaram de ser ou, foram cotados por 

valor vil pelos comerciantes de sucata consultados, tendo em vista os elevados custos de 

recuperação e a pequena quantidade de alguns metais de interesse comercial. 

3. Pesquisa 

3.1. Metodologia adotada 

A utilização do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, recomendado como de 

emprego preferencial conforme o item 7.5. da ABNT NBR 14653-1 :2001, requer minuciosa 

pesquisa de campo de modo a aferir o comportamento do mercado local, através da obtenção de 

amostras representativas de imóveis com características, tanto quanto o possível, semelhantes às 

do avaliando, usando-se toda evidência disponivel. 

A "Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - 1995" do IBAPE/SP estabelece a seguinte 

distinção quanto à metodologia empregada na avaliação de imóveis: 

"5.2 - Os métodos subdividem-se em: 

5. 2. 1 - Direto 
Aquele que define o valor de fonna imediata através da comparação direta com dados e 
elementos assemelhados, constituindo-se em método básico; 

5.2.2 - Indireto ~ 
Os que definem o valor através de processos de cálculos com o emprego de sub-métodos 
auxiliares como o de custo, o da ronda, o involutivo, o residual ou outros.• 
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3.1. Metodologia adotada (continuação) 

A pesquisa de campo teve por objetivo coletar dados de mercado que compreendessem 

transações realizadas, ofertas de áreas com características assemelhadas ao imóvel avaliando e, 

opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário da região de Cotia e Embu. 

Como decorrência do trabalho de coleta de dados resultou o seguinte: 

Tabela 2. Representatividade dos dados de campo 

Pesquisa de dados 

Transação assemelhada 

Oferta de terrenos assemelhados 

Estimativa de corretor 

Quant. 

2 

8 

11 

Representatividade 

Sim 

Sim 

Sim 

É importante mencionar que a NBR 14653-1 :2001 preceitua que a metodologia aplicável é função, 

basicamente, da natureza do bem avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, 

qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado. 

Por meio da aplicação do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, determinou-se o 

Valor Unitário Básico (Vu) do terreno, por comparação direta homogeneizada através da aplicação 

do Tratamento por Fatores. Entretanto, em face da existência de uma pequena represa e uma 

nascente d'água de pequena vazão, o engenheiro de avaliações entendeu que tais acidentes 

naturais implicam numa redução do aproveitamento comercial da área. Diante desses elementos 

e considerando a extensão de terreno envolvida, achou por bem aplicar um coeficiente de 

redução de 10% (dez porcento}, sobre o Valor Unitário Básico (Vu), para melhor traduzir as 

expectativas do mercado imobiliário local, calculando em seguida o Valor do Terreno (VT). 

Reiterando o já mencionado, para a apuração do valor de mercado da propriedade como um todo, 

não foi considerado o valor das benfeitorias remanescentes, dado à extensão das avarias e ao 

elevado grau de desgaste dessas edificações. Desta forma, o Valor da Propriedade (VI) resultou 

da somatória do Valor do Terreno (VT) com o Valor dos Equipamentos (VE), conformxetalhado 

adiante. (D 
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3.1. Metodologia adotada (continuação) 

No que diz respeito à relação de bens apresentada, ressalte-se que tratam-se de equipamentos 

usados, obsoletos, a maioria adquiridos há mais de 30 anos, todos eles bastante danificados pela 

ação do tempo, que foram agrupados por categoria de produto _ mobiliário, material de escritório, 

sucata metálica etc., para efeito da apuração do valor de mercado, uma vez que foram 

considerados como sucatas. Os veículos automotores (carros, caminhões e tratores), foram 

individualizados e, na medida do possível, avaliados a preços de mercado, deduzidos os 

eventuais débitos de taxas e multas existentes, conforme pesquisa realizada junto aos orgãos de 

trânsito, cujas cópias seguem anexadas a este trabalho. 

A coleta das informações e dados do mercado imobiliário foi realizada entre os dias 11 e 29 de 

Dezembro de 2009, junto a profissionais conceituados e com elevada experiência no meio 

imobiliário da região do imóvel avaliando, cujos nomes e telefones são apresentados no item 3.2. 

Pesquisa de Elementos. 

A caracterização de cada um dos elementos comparativos, a confiabilidade dos mesmos, a 

homogeneização efetuada e a justificação fundamentada da utilização do método empregado, 

permitem enquadrar a presente avaliação como Laudo de Avaliação Completo, com nível li de 

Grau de Fundamentação, como estabelece a norma NBR 14653-2:2004 da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas. 

Por fim, este trabalho se fundamenta e atende a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos 

IBAPE/SP- 2005 do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo e a 

Norma Brasileira ABNT NBR 14653-2:2004, Avaliação de Bens, Imóveis Urban~ 
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3.2 Tratamento por fatores 

Pâg 

A clássica metodologia de homogeneização através do tratamento por fatores admite, a priori, 

a existência de relações fixas entre as diferenças de atributos específicos e os respectivos 

preços dos imóveis comparados, no caso, terrenos desocupados de benfeitorias, na mesma 

região do imóvel avaliando. Neste caso foram utilizados os seguintes fatores: 

. Fator de oferta (F,) 

Foi considerado o consagrado coeficiente de 0,90 para os imóveis em oferta de venda, 

levando-se em conta o desejo de vender e a negociação a ser realizada. Para as amostras 

referentes a opinião dos corretores sobre o valor estimado para o imóvel avaliando, ou, para 

as transações realizadas foi adotado F, = 1,0 . 

. Fator de correção de área (Fa) 

O fator homogeneizante de correção de área é dado pela seguinte expressão: 

onde: 

sendo o expoente: 

n 
n 

= 

= 
= 

= 
= 

(Ap/Aa)" 

área do elemento pesquisado 
área do elemento avaliando 

0.250 quando a diferença entre áreas for < 30% 
O, 125 quando a diferença entre áreas for > 30% 

. Fator de localização (F,) 

O fator de localização foi utilizado como igual a unidade para os imóveis situados na Estrada 

do Embu ou, em áreas com a mesma força comercial ou possibilidade daquela do imóvel 

avaliando. Para os demais elementos amostrais foram utilizados índices maiores ou menores 

que um, de modo a compensar, na justa medida, uma localização menos ou mais valorizada 

que o imóvel avaliando, conforme indicado na Tabela 3 - Dados coletados . 

. Fator topografia (ft) e outros fatores 

O fator topografia não foi utilizado em razão de todos os elementos amostrais apresentarem 

topografia plana. 

Os fatores de testada e profundidade, por não serem aplicáveis neste caso, deixaram de ser 

utilizados. 
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3.3. Pesquisa de Elementos 

Tabela 3. Dados coletados 

Elemento 1 Elemento 2 
Elemento 3 Elemento 4 EI 

Tipo Terreno uso geral Terreno residencial Terreno uso geral T emento 5 Elemento 6 Elemento 7 Elemento 8 Elemento 9 
Endereço f t e/ . erreno uso geral Terreno d 1 

con ron a imóvel Cond. Jardim Colibri E t E b 1 º e uso gera Terreno uso geral Terreno residencial Terreno ·nc1us1na1 
s . m u, a t. n 1.500 em frente ao condomfno A K . h , Terreno uso geral 

Sítio Munck ao lado da érea v. eis e Matsumoto em frente ao Cemitério próximo do Kartódromo Vila Sã José 
avalianda R .d G 

I 
o Esl Embu, alt rf' 1 600 

esi · uancan ao lado da entrada do Israelita do Embu. da Granja Viana. · 

Cemitério Israel ita . 

Area Terreno 490.000 m• 10.000 m• 12 100 m• 
Frente n / d . 12.196 m' 1.800 m' 2.200 m' 27.000 m' 80 000 m' 5.000 m' 

n/d cercade50 m 117m para estrada 42m cercade20m n/ d /d 
Topografia tf ica d ·a 1 . . . n cercade40m 

P a regi O t pica da região declive suave declive acentuado queda p/ lado esquerdo aclive suave _ típica da região declive suave 

Valor R$ 30,00 / m• R$ 700.000,00 RS 2.300.000,00 RS 160,00 / m• RS 120.000,00 R$ 320.000,00 R$ 180,00 / m• R$ 250,00 / m• R$160,00 / m• 
Natureza Transação Transação Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta 

Data 11 .12.2009 11.12.2009 11 .12.2009 11.12.2009 11 .12.2009 11 .12.2009 11.12.2009 11 .12.2009 11.122009 

Fonte Corretor independente Sete Imóveis Corretor independente Imobiliária Proinvest Estância Imóveis Imobiliária Taffarel Takemura Imóveis Takemura Imóveis Gabnel Imóveis 

Informante sr. Daniel sra. Ademilce sr. Charles Myasaki sr. Vanderlei sra. Valda sr. Cássio sr. Geraldo sr. Geraldo sr Gabriel 

Fone 1172282799 1146123777 11 831 1 4146 1146122599 1147045486 114781 0342 11 46173000 1146173000 1146160006 

1191147384 

Homogenelzaçlo 
. 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

. Fator de oferta terreno paradigma O 446 0 611 o,699 0,494 
. o 539 0,552 0,552 0,435 , , 

. Fator de 6rea terreno paradigma , 1 000 o.soo o.soo 0,850 
. 0850 0,850 0,850 1,100 , 

. Fator de localiz. terreno paradigma ' • • R$ 28 71 / m• R$ 58,42 / m• R$ 79, 19 / m• RS 125,87 / m• R$ 60,52 / m• 

R$32 08/mª R$8097/m R$67,56/m , 

V I 
R$ 30,00 / m• • ' 

a or t Taxa de ocupação 
Homogeneizado . O local é enquadrado Segundo este corre or, 

d M ck 
Intermediou a transação Area situada em Cot1a. corredor industrial numa mesma região, aprovada de 70% da 

õeS Transação a un como ' ére tal 
Obaervaç há cerca de 8 meses. zoneamento ZICS com taxa de ocupação os terrenos com fim 

8 
to . 

ocorreu hé 2 anos Zona Industrial, ·1·d d 80% industrial tem apreciação Sem restriçAo de uso 
. ed'ada p/ Daniel perrm I a e · . 
mterrn 1 ' Comercial e de Serviços em relação aos demalS r 

desde Junho 2008. 

1 

PARADGIMA 

------- EXTEMPORÂNEO \. '\. -



3.3. Pesquisa de Elementos 

Tabela 3. Dados coletados 

Elemento9 Elemento 10 Elemento 11 
Tipo IMÓVEL AVALIANDO IMÓVEL AVALIANDO IMÓVEL AVALIANDO 
Endereço ÁREA RURAL ÁREA RURAL ÁREA RURAL 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA ESTIMATIVA 

Area Terreno 1.400.000 m• 1.400.000 m• 1.400.000 m' 

Frente 700m 700m 700m 

Topografia típica da região típica da região tlpica da região 

Valor R$ 15 a 20,00 / m• R$ 100,00 / m• R$40,00/ m• 
Natureza Opinião Opinião Opinião 

Data 14.12.2009 14.12.2009 11 .12.2009 

Fonte Meta Imóveis Primavera Imóveis Sete Imóveis 

Informante sr. Mário sr. Antonio sra. Ademilce 

Fone 11 47781414 1146175317 1146123777 

1147042385 1191147384 

Homogenelzaçlo 

. Fator de oferta 
-

. Fator de Are• 

• Fator de locallz. 
R$40,00/m' R$ 100,00 / m• R$ 17,50 / m• 

Valor 
Homogeneizado 

Conhece o imóvel e 
ObservaçõeS Considera-o privilegiado, 

por sua extensão (único 

na região) e pela érea 

estar parcialmente 

trabalhada. 
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Elemento 12 Elemento 13 Elemento 14 

IMÓVEL AVALIANDO IMÓVEL AVALIANDO IMÓVEL AVALIANDO 
ÁREA RURAL ÁREA RURAL ÁREA RURAL 
ESTIMATIVA ESTIMATIVA ESTIMATIVA 

1.400.000 m• 1.400.000 m• 1.400.000 m' 

700m 700m 700 m 

tlpica da região tlpica da região tlpica da região 

R$15,00/ m• R$40,00/ m• R$100,00 / m' 
Opinião Opinião Opinião 

23.12.2009 11.12.2009 11.12.2009 

Granjeiros lmobiliéria Corretor independente Takemura Imóveis 

sr. Guio sr. Daniel sr. Geraldo 

1146122222 11 72282799 1146173000 

11 78106855 

R$15,00/ m' R$40,00/m' R$100,00 / m' 

Crê que O valor da érea Conhece o imóvel e 
Na região, área na 

considera privilegiado, da CAC hoje, esteja rodovia vale R$ 300/m'. 
acima de R$ 40 / m', pois a mata não é nativa, 

Na sua opinião, a érea 
tendo em conta o valor 0 que contorna restrições 

perde valor por sua 
de venda do S. Munck ao uso do local. 

grande extensão. 
há 2 anos. 
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Elemento 15 Elemento 16 Elemento 17 

IMÓVEL AVALIANDO IMÓVEL AVALIANDO IMÓVEL AVALIANDO 
ÁREA RURAL ÁREA RURAL ÁREA RURAL 
ESTIMATIVA ESTIMATIVA ESTIMATNA 

1.400.000 m' 1.400.000 m' 1.400000m' 

700m 700m 700m 

tlpíca da região típica da região típica da região 

R$40,00/m' RS 100,00 / m' RS 30 a 40,00 / m' 
Opinião Opinião Opinião 

11 .12.2009 11 .12.2009 14.122009 

Gabriel Imóveis Portal da Granja G3i Imóveis 

sr. Gabriel sr. Edimilson sr Henrique 

11 46160006 11 41694593 11 46128000 

R$ 40,00/m' RS 100,00 / m' R$ 35,00 /m' 

Tem O imóvel como 

área diferenciada pela 

extensão e localização, 

que permite utilização 

que otimize investimento 

~rl -~ \y 0 



3.3. Pesquisa de Elementos 

Tabela 3. Dados coletados 

Elemento 19 Elemento 20 Elemento 21 
Tipo 

Terrenos de uso geral Terrenos residenciais Terreno de uso geral Endereço localizados nas prox. localizados nas prox. Estrada do Embu, altura 
Moinho Velho e Vila Moinho Velho e Vila 

do nº 1.200, ao lado do Real Real 

conjunto do CDHU 

variando de 5 a 40.000 Area Terreno 1.000m2 12.000 m2 m2 
Frente n/d n/d 100m 
Topografia típica da região típica da região declive suave 

R$ 100 a 120,00 / m• R$ 300,00 / m• R$ 200 a 250,00 / m• Valor 
Opinião Opinião Oferta Natureza 

Data 11 .12.2009 14.12.2009 11 .12.2009 

Fonte Takemura Imóveis G3i Imóveis WF Imóveis 

Informante sr. Geraldo sr. Henrique sr. Sebastião 

Fone 114617 3000 1146128000 1147022505 

Homogeneização 

. Fator de oferta 1,000 1,000 0,900 

. Fator de irea 0,568 0,404 0,551 

. Fator de locallz. 1,000 1,000 0,850 

R$ 126,45 / m' R$44,44/ m• R$ 127,80 / m• Valor 
Homogeneizado 

ObservaçõeS 

--

Coniuftõr1aT!cmca -"1'Val111Çoea .--.,...,,_ -~-~-~ 
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Elemento 22 Elemento23 Elemento24 Elemento25 
Terreno residencial Terreno residencial Terreno residencial Terreno residencial 
Estr. Embu, 1550 Estr. do Capuava 4026 Estr. do Capuava 4026 Estr. do Capuave 2250 
Cond. Guancan Cond. Vintage Cond. Vintage Cond. Palm Hills 

1.000 m2 645 m2 de 700 a 800 m2 380m2 
n/d n/d n/d 10m 
típica da região declive n/d plana 

R$ 350,00 / m• R$160.000,00 R$ 500,00 / m• R$ 191.516,00 
Oferta Oferta Oferta Oferta 

14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 

Primavera Imóveis Granjeiros Imobiliária lmobiliéria Proinvest Particular 

sr. Antonio sr. Guto sra. Neide sr. José Silva Santos 

1146175317 1146122222 1146122599 11 3971 6700 

11 9172 6002 

R$ 350,00 / m' R$ 421 ,05 / m' R$ 296,92 / m' 
não homogeneizado R$ 500,00 / m' 

não homogeneizado não homogeneizado não homogeneizado 

Condomlnio implantado. 
Condomínio fechado 

As primeiras casas estão 
com urbanização e 

infraestrutura completa. 
em fase inicial da 

construção. 
AMOSTRA NÃO 

AMOSTRA NÃO AMOSTRA NÃO 
REPRESENTATIVA AMOSTRA NÃO 

REPRESENTATIVA 
REPRESENTATIVA REPRESENTA TIVA 

Elemento 26 

Terreno residencial 

Estr. do Capuava 2251 

Cond. Palm Hills 

érea média de 250 m' 

n/d 

n/d 

RS 400,00 / m• 
Oferta 

14.12 2009 

Granjeiros Imobiliária 

sr. Guto 

11 46122222 

R$ 400,00 / m' 
nao homogeneizado 

AMOSTRA NÃO 

REPRESENTATIVA 
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Elemento 27 

Terreno de uso g«al 

próximo da entrada 

da cidade do Embu 

85.000 m' 

n/d 

n/d 

RS 14.450.000,00 
Oferta 

16.12 2009 

Guelli Negócios 

sra. Rosa 

11 46123030 

1199426711 

RS 170,00 / m' 
não homogeneizado 

1 

ct-
) 

» 
Y» 
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4. Identificação do valor de mercado 

4.1. Avaliação do terreno 

. Valor Unitário Básico (Vu) 

Com base nos valores tabulados no item 3.3, Pesquisa de Elementos, temos: 

Tabela 4. Cálculo da média e desvio padrão 

Elemento Valor homogeneizado 
R$/m2 

2 32,08 

3 80,97 

4 67,56 

5 28,71 

6 58,42 

7 79,19 

8 125,87 

9 60,52 

10 17.50 

11 100,00 

12 40,00 

13 15,00 

14 40,00 

15 100,00 

16 40,00 

17 100,00 

18 35,00 

19 127,80 

20 44,44 

21 126,45 

. A média aritmética X das vinte amostras é calculada pela fórmula: 

- I" x, 
X= - 1-, que resulta no valor de R$ 65,98 / m2

. 

n 

O cálculo do desvio padrão S pela fórmula: 

S = ., .L=-(_X_i -_X_)_
2 

, resulta em S = 36,97. 
n- 1 
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4.1. Avaliação do terreno (continuaçllo) 

. Verificação da pertinência pelo critério de Chauvenet 

Na verificação da pertinência pelo critério excludente de Chauvenet, para vinte amoStras 

temos o valor crítico igual a 2,24. Assim, a amostra será pertinente se o quociente entre O seu 

desvio (módulo da diferença entre o valor da amostra e a média) e o desvio padrão for inferior 

ao número crítico de Chauvenet = 2,24. 

Amostras extremas Ê19 = R$127,80 / m2 

R$ 15,00 / m2 
E13 = 

( E19-X) / S = ( 127,80- 65,98) / 36,97 = 1,67 < 2,24 - a amostra é pertinente 

( X- E13) / S = ( 65,98-15,00) / 36,97 = 1,38 < 2,24 - a amostra é pertinente 

Como as amostras que representam os limites inferior e superior são pertinentes, todas as 

demais amostras do intervalo também serão. Portanto, os vinte elementos são incluídos no 

cálculo da média X e do desvio padrão S, o que ratifica os resultados calculados . 

. Limites de confiança 

Em consonância com os preceitos da norma ABNT NBR 14653-2:2004, deverá ser aplicada a 

"Teoria Estatística das Pequenas Amostras" (n<30), por meio da distribuição "t" de Student , 

para "n" amostras, com "n-1" graus de liberdade, com nível de confiança de 80%, definidos os 

limites pela fórmula: 

s 
XMAX = X± te · -- onde: 

MIN .Jn-1 

te= valores percentis para a distribuição "t" Student, com n (20) amostras, n-1 (19) graus de 

liberdade e confiança de 80% (tabelado)= 1,328 

substituindo-se vem: 

efetuando, temos: 

Xmax = 65,98 ± 1,328 . 36,97 / 4,36 
min 

Xmax = 65,98 + 11,26 = 77 ,24 

Xmin = 65,98-11,26 = 54,72 
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4.1. Avaliação do terreno (continuação) 

O que resulta nos limites de confiança iguais a: 

. Determinação da amplitude e classes do intervalo 

Xmax = R$ 77 ,24 / m2 

Xmin = R$ 54,72 / m2 

A amplitude A do intervalo é igual a Xmax-Xmin = 77,24- 54,72 = 22,52 

,Ã..:0 
\r'-/ 

Pagma24d•7 

Para obtermos três classes dentro dessa amplitude, temos A/ 3:; 22,52 / 3 = 7,51 

Divisão em classes para a determinação do valor de decisão: 

1ª Classe 
amplitude de 54, 72 .... .. . 62,22 
neste intervalo existem duas amostras 
- elemento E6 = R$ 58,42 e E9 = R$ 60,52 - peso 2 

2ª Classe 
amplitude de 62,22 ... .... 69,73 
neste intervalo existe uma amostra 
- elemento E.= R$ 67,56 - peso 1 

3ª Classe 
amplitude de 69,73 ....... 77,24 
neste intervalo não existem amostras 

Soma dos pesos (Sp) = 5 

Soma dos valores ponderados {Sv) = 276,82 

Tomada de decisão : Sv / Sp = 305,44 / 5 = R$ 61,09 / m2 

Conforme critério apresentado no item 3. 1. Metodologia (pag. 16) do presente, o Valor 

Unitário Básico será obtido mediante a aplicação do redutor 0,90 sobre o calculado: 

Vu 

Vu 

= 

= 

R$ 61,09 / m2 x 0,90 

R$ 54,98/ m2 

Portanto, o Valor Unitário Básico (Vu) do terreno da propriedade avalianda é: 

Vu = R$ 54,98 / m2 do terreno avaliando, 
calculado em Dezembro de 2009 
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4.1.1 . Valor do terreno {VT) 

o cálculo do valor do terreno (VT) resulta: 

fT 

onde: 

At 

Vu 

VT 

VT 

arredondando: 

VT 

= 
= 

= 
= 

= 

At . Vu 

Area do terreno = 
Valor Unitário Básico = 

1.399.082 ffi2 

R$ 54,98 / m2 para o 
mês de Dezembro de 2009 

1.399.082 m2 x R$ 54,98 / m

R$ 76.921 .528,36 

R$ 76.900.000,00 (setenta e seis milhões, nov~c% 
mil de reais), calculado em Dezembro de 2009~ 
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4.4. Valor da propriedade (VI) 

onde: 

então: 

VI 

VT 

VE 

VI 

VI 

= 

= 

= 

= 

VT erreno + VEquipamentos 

R$ 76.900.000,00 

R$ 265.000,00 

R$ 76.900.000,00 + R$ 265.000,00 

R$ 77.165.000,00 (setenta e sete milhões, cento e sessenta 
e cinco mil reais), calculado em Dezembro de 2009. 

A partir dos cálculos realizados no corpo do presente trabalho, conclui-se que o valor de 

mercado para a venda da propriedade avalianda é: 

Valor total da propriedade 

VI = R$ 77 .165.000,00 

(setenta e sete milhões, cento e sessenta e cinco mil reais), 

calculado em Dezembro de 2009. 
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5. Relatório fotográfico 
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Foto 2. Residência ocupada atualmente pela sede da locadora de parte da área - Terraviva 
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5. Relatório fotográfico (continuação) 

Foto 4. Estrutura de madeira de galpão em adiantada deterioração 



Foto 5. 

5. 
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Relatório fotográfico (continuação) 

Prédio do antigo escritório, em Primeiro plano, hoje utilizado como arquivo morto 

_·Jl{ 
.ijQ~ 

Págin.-i 

Foto 6. Vista parcial da área avalianda, com destaque para os dois galpões abandonados (C) 
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Relatório fotográfico (continuação) 

Foto 7_ Vista parcial de região situada no centro da área avalianda 

Foto 8. Antigo prédio de incubação utilizado hoje como depósito e arquivo morto 
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Relatório fotográfico (continuação) 

9 Residência ocupada por funcionário da CAC CCL (1) foto · 

Foto 1 O. Residência ocupada por funcionário da CAC CCL (2) 

Pag,r 
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5. Relatório fotográfico (continuação) 

11 Cabines de entrada de energia elétrica desativadas foto · __ _ 

ora Vista da frente do galpão de incubação 

. 
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5. Relatório fotográfico (continuação) 

Foto 14. Conjunto de edifícios abandonados 
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5
_ Relatório fotográfico (continuação) 

15 Galpão abandonado, tomado pela vegetação Foto · 

Foto 16. Estrutura semi destruída do antigo almoxarifado 

Pár, 
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Relatório fotográfico (continuação) 

Vista lateral do prédio de incubação (1) 



ENG• JORGE Atftot-110 SOAREs DE MOURA, SEDEH 
Consultoria 'écnica . Ava1iac;0es . Pericias 

r.REA - SP N• 06o.059_421 .3 
E-mail: iorgesedeh@hotrnail.com 

5
_ Relatório fotográfico (continuação) 

19 Vista lateral do Prédio de incubaça
0 

(2) Foto · 

Foto 20. Sucata de equipamentos ao lado de prédio de incubação 
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5
_ Relatório fotográfico (continuação) 

1 
Ruína de galpão ao lado de silo de ração, remanescente 

Foto2 · 

Foto 22. Ruína de galpão (G4) 
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Relatório fotográfico (continuação) 

foto 23. Ruína de residência 

Foto 24. Vista parcial do local, com residência abandonada, tomada pelo mato 
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Relatório fotográfico (continuação) 

Ruínas de depósitos e residências 
~• ' ' ' 9\ l\ 

Foto 26. Ruínas de residências 
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Relatório fotográfico (continuação) 

Ruínas de residência (outro tomada da foto 26) 

~ IH_·· 



ENG
0 

JORGE AN't-~10 soAREs 
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Relatório fotográfico (continuaça
0

) 
5. 

foto 29- Ruína de galpão (G3) 

Ruína de residência 
-,., 
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Relatório fotográfico (continuação) 5. 

, de dois galpões (ao fundo) e residência (à direita) 
1 Rumas foto3 . 

Foto 32. Ruína de residência 
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Relatório fotográfico (continuação) 

Residência em ruínas no meio do mato 

-~ ........ 

Foto 34. Ruína de silo de ração 
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5_ Relatório fotográfico (continuação) 

Galpão com desmoronamento parcial 

Foto 36. Sucata de material de escritório abrigada em galpão aberto (1) 
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Relatório fotográfico (conlinoaçãoJ 
5. 

7 Suca ~-
ta de material de eSCtitóno •brigada em !lalPão abe,to (2) foto3 . -•~•- 1 

Residência ocupada por funcionário da CAC CCL (3) 
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Relatório fotográfico (continuação) 5. 

poto 39_ Residência em ruína 
- ~ i_Jk'" ,.,.._ 

t 
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Relatório fotográfico (continuação) 5. 

V

alianda em Póme;,o plano, vendo-se ,.,,dências construidas na '"2inhança 
Area a 

.ir~, .. · _ ~- - - ~ 
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Foto 42. Prédio de escola (C) e telhado de residência (D) vizinhos da área avalianda 
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Relatório fotográfico (continuação) 5. 

arcial do imóvel, com Prédio de incubaÇão no centro 43_ Vista P 

Estrada do Embu vista do interior da área avalianda 
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