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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Versa o presente trabalho sobre a determinação do valor de mercado dos seguintes 

imóveis de uso rural, localizados no Município e Comarca de Comodoro, Estado do 

Mato Grosso: 

Þ Imóveis rurais com aproveitamento agropecuário, localizados no município de 

Comodoro, Mato Grosso, com as seguintes dimensões: 

Lote Área (ha) Área aberta % Aberto Bioma predominante 

1 5314,5862 2.400 45% Floresta 
2 5277,4658 2.500 47% Floresta 
3 3861,1615 1.800 47% Cerrado 
4 3899,3986 3.000 77% Floresta 
5 2.895,8246 1.600 55% Cerrado 
6 2.050,9741 1.600 78% Cerrado 
7 3.015,6400 1.600 53% Floresta 
8 7.860,5619 3.300 42% Floresta 
9 5714,5064 2.400 42% Floresta 

10 4.521,9884 0 0% Floresta 
11 4.323,5041 0 0% Floresta 
12 4.842,9500 0 0% Floresta 
13 4.032,0309 170 4% Floresta 
14 3.633,2907 0 0% Floresta 
15 5.099,5703 2.000 39% Floresta 
16 5.714,1400 1.500 26% Floresta 
17 3847,9141 1.200 31% Floresta 
18 4246,5596 0 0% Cerrado 
19 3516,9676 1.800 51% Cerrado 
20 4970,8077 3.200 64% Cerrado 
21 3315,8143 1.300 39% Cerrado 
22 2989,4787 120 4% Floresta 
23 5056,0905 2.200 44% Cerrado 
24 4021,0807 400 10% Floresta 
25 3023,4910 0 0% Floresta 
26 7161,8080 0 0% Floresta 
27 8172,0824 0 0% Floresta 
28 5246,4855 0 0% Floresta 
29 3160,9805 1000 32% Floresta 
30 2345,1330 0 0% Floresta 
31 1401,8943 220 16% Floresta 
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Entende-se por valor de mercado de um bem, a quantia mais provável pela qual se 

negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, 

dentro das condições do mercado vigente1. 

Este valor é baseado na premissa de “Maior e Melhor Aproveitamento” dos bens 

(High and Best Use) definido como: o uso, entre o razoavelmente provável e o 

legalmente possível, identificado como o fisicamente viável, sustentável de forma 

adequada, exequível financeiramente e que resulta no maior valor do imóvel2, 

equivalente ao “Aproveitamento Eficiente” definido como aquele recomendável e 

tecnicamente possível para o local, numa data de referência, observada a atual e 

efetiva tendência mercadológica nas circunvizinhanças, entre diversos usos 

permitidos pela legislação pertinente3. 

Já o valor de liquidação forçada significa a condição relativa à hipótese de uma 

venda compulsória ou em prazo menor que o médio de absorção pelo mercado4. 

Este laudo considerou a não existência de dívidas, ônus ou gravames sobre os 

títulos de propriedade apresentados. 

Este laudo está de acordo com os procedimentos éticos do IBAPE/SP5 e do RICS6: 

agir com integridade, sempre apresentar um serviço de alto nível, agir com 

responsabilidade, agir de forma a promover confiança na profissão e tratar a todos 

com respeito. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
AVALIATÓRIOS 

Para uma melhor compreensão da sistemática a ser adotada na avaliação do imóvel 

e de seus componentes, apresentaremos um sucinto resumo sobre quais são as 

normas que regem as avaliações no Brasil. 

                                 
1 ABNT, 2001 – item 3.44 da Norma Brasileira para avaliação de bens – procedimentos gerais – NB 14653-1 
2 American Institute of Real Estate Appraisers, 1983 – The appraisal of rural property 
3 ABNT, 2011, item 3.1 da NBR 14653-2 
4 Norma ABNT NBR 14653-1:2001, item 3.30 
5 Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo 
6 The Royal Institution of Chartered Surveyors 
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A norma oficial de avaliação de imóveis rurais para o Brasil é a ABNT NBR 14.653-

3:2004, de autoria da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Esta ABNT NBR 14.653-3:2004 é valida para todo o território nacional, conforme 

Item um a seguir transcrito, por isso mesmo seu caráter geral e abrangente. Tendo 

em vista esta abrangência, para cada região, como a própria NBR recomenda, 

deverão ser levadas em consideração as particularidades da mesma. 
a) Objetivo 
1.1 A presente Norma destina-se a detalhar as diretrizes e padrões específicos de 
procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, especialmente quan to a: 
b) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas;  
c) classificação da sua natureza; 
d) descrição das atividades básicas; 
e) definição da metodologia básica; 
f) identificação do valor de mercado ou outra referência de valor;  
g) especificação das avaliações; 
h) requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos de avaliação.  
i) Esta Norma é exigível em todas as manifestações técnicas escritas, vinculadas às 
atividades de Engenharia de Avaliações de imóveis rurais.  
j)  Esta Norma não tem a intenção de esgotar a matéria e, sempre que for julgado 
conveniente, deverá ser complementada ou atualizada para atender aos seus objetivos.  

Esta Norma substituiu à antiga NBR 8799/85, também da ABNT. 

Como a própria Norma recomenda, para a sua aplicação é necessário consultar 

também a Lei Federal n.º 4.504 de 30/11/64 (Estatuto da Terra) e o Manual 

Brasileiro para Levantamento da Capacidade de Uso da Terra (ETA/MA). 

Exatamente por seu caráter de unanimidade e de oficialização pelos Tribunais, essa 

Norma tem sido usada sem restrições em todo o BRASIL. 

Além desta, também existe a Norma Básica para Perícias de Engenharia do 

IBAPE/SP, aprovada em Agosto de 1994, a qual fixa procedimentos para elaboração 

de laudos. 

Neste caso, o capítulo que nos interessa corresponde ao item 6.4.6. - Requisitos 

Complementares Envolvendo Imóveis Rurais. 

Adotaremos portanto na presente avaliação basicamente as recomendações 

contidas nas normas ABNT NBR 14.653-3:2004 e IBAPE/SP. 
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A avaliação das construções e instalações (ou benfeitorias não reprodutivas), 

conforme recomendação da ABNT NBR 14.653-3:2004, será feita basicamente a 

partir de três pontos: 

1. Custos oriundos do trabalho intitulado “Avaliação de Propriedades Rurais” de autoria dos 

engenheiros Mitsuo Ohno e Adilson José Magossi apresentado no III Congresso Brasileiro de 
Engenharia de Avaliações e Perícias. O referido trabalho foi revisado e atualizado através de 
pesquisa de preços de mercado, pelo eng. Agr. Jalcione N. N. Diniz em Junho de 2005, 
constituindo o "Caderno de Preços de Benfeitorias Rurais Não Reprodutivas" sendo que a partir 
desta data os valores foram atualizados para a data da presente pesquisa, através dos índices 
PINI de Custos de Edificações (último disponível) deduzindo-se a depreciação em função da 
idade aparente, estado de conservação e funcionalidade; ou 

 
ÍNDICES DE DEPRECIAÇÃO FÍSICA 

Estado de conservação Exemplos de características Fator de depreciação 

Ótimo Nova 1,00 (100%) 

Bom Necessita pintura 0,80 (80%) 

Regular + Troca de telhas 0,60 (60%) 

Precário + Trincas 0,40 (40%) 

Mau + Problema estrutural 0,20 (20%) 

Péssimo Sem condições de reforma 0,00 (0%) 

 

ÍNDICES DE DEPRECIAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL 

Depreciação Depreciação Funcional 

Física Adequada Inadequada Superada Total 

Ótimo 1,00 0,75 0,50 0,20 

Bom 0,80 0,60 0,40 0,16 

Regular 0,60 0,45 0,30 0,12 

Precário 0,40 0,30 0,20 0,08 

Mau 0,20 0,15 0,10 0,04 

Onde: 
§ Adequada = edificação está perfeitamente adequada à sua utilização; esta 100% aproveitada e/ou funcional e/ou 
utilizada, considerando o imóvel e a região num período de um ano agrícola; 
§ Inadequada = edificação esta parcialmente adequada à sua utilização; aproximadamente 75% de sua capacidade é 
aproveitada e/ou funcional e/ou utilizada, considerando o imóvel e a região num período de um ano agrícola; 
§ Superada = edificação está superada, considerando as recomendações técnicas atuais, mas aproximadamente 50% 
de sua capacidade ainda é aproveitada e/ou funcional e/ou utilizada, considerando o imóvel e a região num período de 
um ano agrícola; 
§ Total = edificação não tem utilidade nenhuma, servindo apenas como fonte de material usado; 20% aproveitada e/ou 
funcional e/ou utilizada, considerando o imóvel e a região num período de um ano agrícola; 

2. Aplicação dos Custos Unitários PINI de Edificações, publicados na revista construção, para o 
Estado onde o imóvel localiza-se, multiplicados por um coeficiente igual a 0,50 (50%) a título de 
adequação e compatibilidade com o mercado de imóveis rurais onde se situa o imóvel 
avaliando (esta adequação faz-se necessária devido à incidência sobre o custo básico de 
encargos sociais, aprovação de projetos, administração, taxas municipais, estaduais e federais, 
etc. na zona urbana enquanto que no meio rural existem apenas alguns encargos sociais); ou 
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3. Quando tratarem-se de Construções não padronizadas ou não previstas no trabalhos citados 
acima, será feita a avaliação através de orçamentos, onde é determinado o custo de reposição 
da benfeitoria junto lojas de materiais de construção, escritórios de engenharia, Casas da 
agricultura, Cooperativas e outros, baseando-se nas Tabelas de Composições de Preços para 
Orçamentos sugeridas pelo trabalho do Eng. Ohno e atualizado no trabalho do Eng. Diniz. 

Para as produções vegetais (ou benfeitorias reprodutivas) como culturas, lavouras, 

pastagens e outras, será utilizado preferencialmente o método do valor econômico, 

conforme recomendação da ABNT NBR 14.653-3:2004, a qual prescreve: 

10.3 Produções vegetais 

Na avaliação em separado das produções vegetais deve-se observar o seguinte: 

10.3.1 Deve ser empregado o Método da Capitalização da Renda para a 
identificação do valor econômico. 

A definição de Método da Capitalização da Renda que consta na NBR é: 

8.2 Método da capitalização da renda 

8.2.1 As avaliações de empreendimentos de base rural deverão observar as 
prescrições da NBR 14.653-4:2002. 

8.2.2 No caso de avaliação de produções vegetais devem ser observados os 
seguintes procedimentos: 

8.2.2.1 Os rendimentos líquidos esperados devem ser considerados a partir 
da data de referência da avaliação até o final da vida útil da produção 
vegetal. 

8.2.2.2 Na determinação da renda líquida deve-se considerar a receita 
bruta, deduzidos os custos diretos e indiretos, inclusive o custo da terra 
nua, os impostos e o custo de erradicação, se houver. 

8.2.2.2.1 No cálculo do custo da terra nua pode-se utilizar o custo de 
oportunidade sobre o capital que ela representa ou o valor de seu 
arrendamento. 

E voltando ao item 10 da NBR: 

10.3.2 No caso de culturas de ciclo longo no primeiro ano de implantação, 
recomenda-se utilizar, alternativamente ao Método da Capitalização da Renda, o 
custo de implantação, incluídos os custos diretos e indiretos. 

10.3.3 Nas pastagens, emprega-se o custo de formação, com a aplicação de um 
fator de depreciação decorrente da diminuição da capacidade de suporte da 
pastagem. 

10.3.3.1 Também pode ser utilizado o valor presente líquido dos valores médios 
regionais de arrendamento de pastagens nas mesmas condições, pelo período 
restante de sua vida útil, deduzidos os custos diretos e indiretos, inclusive o custo 
da terra. 
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3. VISTORIA 

O imóvel vistoriado está situado no Município e Comarca de Comodoro, Estado de 

Mato Grosso, contem benfeitorias e destina-se a exploração de pecuária e 

agricultura intensiva. 

O roteiro de acesso ao imóvel é assim descrito: partindo de Comodoro, seguimos 

em direção oeste pela rodovia estadual MT235, de terra, por 67,5 km até 

encontramos a entrada principal da antiga fazenda (coordenadas S13 40 04.8 W60 

18 35.4 WGS84); a entrada para gleba maior é mais fácil saindo de Comodoro pela 

BR174 e seguindo sentido Pontes e Lacerda por 37 km (coordenadas S13 59 21.9 

W59 44 57.6) onde encontramos uma estrada a direita, de terra; seguindo por esta 

estrada por 32,8 km chegamos até a outra entrada da fazenda (coordenadas S13 55 

25.5 W59 55 45.5). 

A sede principal da fazenda (antiga Cofap) está nas coordenadas S13 43 33.4 W60 

28 49.4; a sede secundária (hoje ocupada pela Sperafico) está nas coordenadas S13 

52 48.7 W60 05 52.5, 

 
Mapa rodoviário da região 
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Imagem de satélite da região (2014) com os lotes que são objeto deste laudo em 
vermelho. Em amarelo as estradas, abaixo o Rio Guaporé (divisa Brasil/Bolívia), e a 
alto a Rodovia BR-174 e a cidade de Comodoro. 

Faz parte de zona rural, com ocupação predominante de grandes propriedades. A 

propriedade, como um todo, possui cerca de 18 km de margem com o Rio Guaporé. 

As explorações principais da região são a pecuária, de forma extensiva e a 

agricultura (soja e milho principalmente). 

A propriedade possui relevo plano a suave ondulado, com algumas áreas inundáveis 

(com lençol freático elevado) nas proximidades do Rio Guaporé. 

Os recursos hidrográficos são abundantes no imóvel, possuindo inúmeros cursos de 

água cortando-o e o Rio Guaporé em parte de suas divisas. 

A infra estrutura pública disponível no local compõe-se de redes de energia elétrica 

e transporte escolar. Possui ainda serviços de conservação e limpeza das estradas. 
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3.1. SOLOS 

Conforme levantamento no local e análise de plantas do IBGE, a propriedade possui 

principalmente solos PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELOS (segundo a Comissão de 

Solos, 1960) atualmente ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS distrófico com textura 

arenosa/média e média em relevo plano a suave ondulado, associado com 

LATOSSOLOS VERMELHOS distróficos, textura arenosa/média em relevo plano a 

suave ondulado, ambos A moderado – PVA3 (segundo EMBRAPA-CNPS, 1999). 

 
Fonte: Mapa de Solos do Brasil, IBGE/EMBRAPA 
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Fonte: Zoneamento sócio econômico ecológico do Estado de Mato Grosso, 2008 (proposta) 

Conforme classificação por Capacidade de Uso da Terra, III aproximação, publicada 

no Manual para Levantamento Utilitário do Meio Físico e classificação de Terras no 

Sistema de Capacidade de Uso, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e 

Coordenadoria de conservação do Solo e da Água, da Secretaria de Recursos 

Naturais, da Secretaria Nacional da produção Agropecuária, do Ministério da 

Agricultura, estas terras enquadram-se como CLASSE III, V e VI de Capacidade de 

Uso. 

Este sistema por capacidade de uso é uma classificação técnica, originalmente 

desenvolvido nos Estados Unidos, representando um grupamento qualitativo de 

tipos de solos sem considerar a localização ou as características econômicas da 

terra: diversas características e propriedades são sintetizadas, visando à obtenção 

de classes homogêneas de terras, em termos do propósito de definir sua máxima 

capacidade de uso sem risco de degradação do solo, especialmente no que diz 

respeito à erosão acelerada. 

O principal grupo de solo existente no imóvel e sua área é descrito como: 
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ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS (podzólicos vermelho-amarelos) 

Identificação no campo: geralmente ocorre em relevo ondulado ou forte ondulado, apresenta cor 
amarelada ou vermelho-amarelada no horizonte B, o qual em geral apresenta maior teor de argila do 
que o horizonte A.. Normalmente apresenta cerosidade, especialmente se a textura for argilosa ou 
muito argilosa. 

Potencialidades: se for eutrófico (saturação por bases (V%) ³50%; retenção por alumínio (m%) <50% e 
retenção de cátions (RC) > 1,5 cmol(+)/kg argila), haverá condições favoráveis para o enraizamento ao 
longo do perfil. Outro aspecto favorável ao enraizamento ocorre por ser normalmente profundo. 

Limitações: os aspectos da paisagem e do próprio solo contribuem para que o processo erosivo se 
constitua no fator dos mais limitantes, pois o relevo é movimentado e o solo apresenta gradiente 
textural (média do teor de argila do horizonte B dividido pela média do teor de argila do horizonte A) 
em geral alto, especialmente se ocorrer o caráter abrupto, ou seja, se o teor de argila do horizonte B 
for muito maior do que no horizonte A na região de contato entre estes horizontes. Se for álico 

(saturação por bases (V%) <50%; retenção por alumínio (m%) ³50% e retenção de cátions (RC) > 1,5 
cmol(+)/kg argila) ou distrófico (saturação por bases (V%) <50%; retenção por alumínio (m%) <50% e 
retenção de cátions (RC) > 1,5 cmol(+)/kg argila), haverá baixo potencial nutricional no horizonte B. 
Baixo teor de água disponível às plantas se a textura do horizonte A for arenosa. Solo sujeito à 
compactação se o horizonte A for especialmente de textura média ou mais argilosa. 

LATOSSOLOS VERMELHOS (latossolos roxo) 

Identificação no campo: na paisagem ocorre em relevo plano ou suavemente ondulado e sua cor 
avermelhada é bastante homogênea em profundidade. O teor de argila é quase o mesmo ao longo do 
perfil, o que pode ser estimado mediante a sensação ao tato da amostra molhada, ou seja, há 
semelhante pegajosidade da amostra de solo tanto da camada superficial como da subsuperficial. 
Outro procedimento de campo refere-se à estimativa do teor de óxido de ferro total, utilizando-se um 
imã, no qual verifica-se a aderência de partículas de solo, inclusive na região central do imã. 

Potencialidades: o relevo plano ou suavemente ondulado favorece muito a mecanização agrícola. Este 
tipo de relevo aliado às boas condições físicas (solo profundo, muito poroso, de textura homogênea 
ao longo do perfil) condicionam maior resistência à erosão. Por serem solos profundos, não há 
impedimento físico ao desenvolvimento do sistema radicular em profundidade, e este enraizamento é 

mais abundante se o solo for eutrófico (saturação por bases (V%) ³50%; retenção por alumínio (m%) 
<50% e retenção de cátions (RC) > 1,5 cmol(+)/kg argila). Consequentemente, o vigor da planta é 
maior, o que é importante para superar possíveis condições adversas de falta de água durante o 
“veranico”. 

Limitações: o enraizamento em profundidade é muito limitado se o solo for álico (saturação por bases 

(V%) <50%; retenção por alumínio (m%) ³50% e retenção de cátions (RC) > 1,5 cmol(+)/kg argila), pois 
então será grande a concentração de alumínio tóxico (a reduzida quantidade de cálcio limita a 

exploração radicular no horizonte B). Se o solo for ácrico (retenção de cátions (RC) £ 1,5 cmol(+)/kg 
argila), o enraizamento em profundidade será limitado, porém, não tanto quanto no solo álico. Isso 
ocorre porque no ácrico a concentração de alumínio tóxico não é tão elevada. A quantidade de água 
disponível á baixa, em especial se o solo for ácrico, porque são solos extremamente intemperizados e, 
como consequência, há elevada microagregação, o que tem reflexo na rápida percolação da água. Em 
condições naturais, os teores de fósforo (P) são baixos e necessitam ser elevados através de 
adubação. Por serem solos bastante suscetíveis à compactação, recomenda-se reduzir o tráfego de 
veículos, além de evitar a aração e a subsolagem quando o solo estiver muito úmido. 
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Que se classifica como: 

TERRAS CLASSE III 

São terras que quando cultivadas sem cuidados especiais, estão sujeitas a severos riscos de 
depauperamento, principalmente no caso de culturas anuais. Requerem medidas intensas e complexas 
de conservação do solo, a fim de poderem ser cultivadas segura e permanentemente, com produção 
média a elevada, de culturas anuais adaptadas. 

Esta classe pode apresentar variações (subclasses), de acordo com a natureza do fator restritivo de 
uso. Os principais fatores limitantes são: a declividade (moderado), drenagem deficiente, escassez de 
água no solo (regiões semi-áridas não irrigadas) e pedregosidade. Freqüentemente, essas limitações 
restringem muito a escolha das espécies a serem cultivadas, ou a época do plantio ou operações de 
preparo e cultivo do solo. A classe III admite as seguintes subclasses: 

Subclasse IIIe: terras com declividades moderadas (classe de declive entre 5 e 10%), relevo suavemente 
ondulado a ondulado, com deflúvio rápido, com riscos severos à erosão sob cultivos intensivos, 
podendo apresentar erosão laminar moderada e/ou sulcos superficiais e rasos freqüentes, também em 
terrenos com declives da classe entre 2 e 5% e solos muito erodíveis, como aqueles com mudança 
textural abrupta; 

TERRAS CLASSE V 

São terras planas, ou com declives muito suaves, praticamente livres de erosão, mas impróprias para 
serem exploradas com culturas anuais, e que podem, com segurança, ser apropriadas para pastagens, 
florestas ou mesmo para algumas culturas permanentes, sem a aplicação de técnicas especiais. 

Embora apresentando-se praticamente planas e não sujeitas à erosão, não são adaptadas para 
exploração com culturas anuais comuns, em razão de impedimentos permanentes, tais como muito 
baixa capacidade de armazenamento de água, encharcamento (sem possibilidade de ser corrigido), 
adversidade climática, frequente risco de inundação, pedregosidade ou afloramento de rochas. Em 
alguns casos, é possível o cultivo exclusivo de arroz; mesmo assim, risco de insucesso pelas limitações 
advindas principalmente do risco de inundação. O solo, entretanto, tem poucas limitações de qualquer 
espécie, para uso em pastagens ou silvicultura. Podem necessitar de alguns tratos para produções 
satisfatórias tanto de forragens como de arbustos e árvores. Entretanto, se tais tratos forem 
dispensados, não serão sujeitas à erosão acelerada. Por isso, podem ser usadas permanentemente 
sem práticas especiais de controle de erosão ou de proteção do solo.  

Subclasse Va: terras planas não sujeitas à erosão, com deflúvio praticamente nulo, severamente 
limitadas por excesso de água, sem possibilidade de drenagem artificial e/ou risco de inundação 
frequente, mas que podem ser usadas para pastoreio, pelo menos em algumas épocas do ano; 

TERRAS CLASSE VI 

Terras impróprias para culturas anuais, mas que podem ser usadas para produção de certos cultivos 
permanentes úteis, como pastagens, florestas e algumas permanentes protetoras do solo, como 
seringueira e cacau, desde que adequadamente manejadas. O uso com pastagens ou culturas 
permanentes protetoras deve ser feito com restrições moderadas, com práticas especiais de 
conservação do solo, uma vez que, mesmo sob esse tipo de vegetação, são medianamente suscetíveis 
de danificação pelos fatores de depauperamento do solo. 

Normalmente as  limitações que apresentam, são em razão da declividade excessiva ou pequena 
profundidade do solo, ou presença de pedras impedindo emprego de máquinas agrícolas. Quando a 
pluviosidade da região é adequada para culturas, as limitações da classe VI residem em geral, na 
declividade excessiva, na pequena profundidade do solo ou na pedregosidade. Nas regiões semi-
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áridas, a escassez de umidade, muitas vezes, é a principal razão para o enquadramento da terra na 
classe VI. 

Subclasse VIe: terras que, sob pastagem (ou, eventualmente, com culturas permanentes protetoras do 
solo, como por exemplo: seringueira, cacau ou banana), são medianamente suscetíveis à erosão, com 
relevo ondulado e declividades acentuadas (classe de declive entre 10 e 15%, ou entre 5 e 10% para 
solos muito erodíveis), propiciando deflúvio moderado a severo; dificuldades severas de moto 
mecanização, pelas condições topográficas, com risco de erosão que pode chegar a muito severo; 
presença de erosão em sulcos rasos muito freqüentes ou sulcos profundos freqüentes; 

Subclasse VIs: terras constituídas por solos rasos ou, ainda, com pedregosidade (30-50%) e/ou rochas 
expostas na superfície. Outra condição que pode caracteriza-las é a pequena produtividade dos solos, 
como no caso das Areias Quartzosas em terrenos não planos; 

3.2. PRODUÇÕES VEGETAIS (BENFEITORIAS REPRODUTIVAS) 

O imóvel possui áreas com pastagens com boa capacidade de suporte e outras com 

lavoura. A descrição será feita por lote no capítulo “Avaliação”. 

3.3. EDIFICAÇÕES (BENFEITORIAS NÃO REPRODUTIVAS) 

A descrição das edificações e construções existentes será apresentada no capítulo 

“Avaliação”, por lote. 

3.4. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DE REGISTROS PÚBLICOS 

As áreas desmatadas dos imóveis o foram antes de 2008, portanto, estão 

regularizados perante o atual Código Florestal (área rural consolidada7). 

Não há documentos indicando as Áreas de Preservação Permanente (APP) 

conforme definido no Código Florestal (Lei Federal n.º 12.651 de 25/05/2012) de 

forma que nos permita verificar se existe a necessidade de recomposição da 

vegetação. 

                                 
7 Lei 12651/12, Art. 3º, IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de 

julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do 
regime de pousio; 
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Não foi apresentado a documentação comprovando que o imóvel está incluído no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) conforme definido no Código Florestal (Lei Federal 

n.º 12.651 de 25/05/2012). 

Com relação à Lei n.º 10.267/01, regulamentada pelos Decretos n.º 4.449/02 e n.º 

5.570/05, o imóvel ainda não está CERTIFICADO no Sistema Geodésico Brasileiro, 

embora exista a Planta do Imóvel Georreferenciado. Está condição pode causar 

impedimentos numa eventual transferência de domínio, e é portanto, outro 

passivo. 

A supressão de vegetação realizada no imóvel é anterior a 2008, tendo sido 

respeitados os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à 

época, estando então ela dispensada de promover a recomposição, compensação 

ou regeneração para os percentuais exigidos pela Lei 12651/12, segundo a redação 

do Art. 68º desta lei. 

Lei Federal n.º 12651/12 

Art. 68.  Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de 
vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em 
vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, 
compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.  

§ 1
o
  Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações 

consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, 
registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos 
bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.  

§ 2
o
  Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, e seus herdeiros 

necessários que possuam índice de Reserva Legal maior que 50% (cinquenta por cento) de 
cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela 
legislação em vigor à época poderão utilizar a área excedente de Reserva Legal também para 
fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental - CRA e outros 
instrumentos congêneres previstos nesta Lei.  

Além disto, como o imóvel está na Amazônia Legal8, e possui índice de Reserva 

Legal maior que 50% de cobertura florestal e não realizou a supressão da vegetação 

nos percentuais previstos pelo legislação anterior (as matrículas citam 20% de 

Reserva Legal), segundo o §2º do Art. 68º, os proprietários poderão utilizar a área 

excedente de Reserva Legal também para fins de constituição de servidão 

                                 
8 Lei 12651/12, Art. 3º, I - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá 
e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste 
do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão 
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ambiental, Cota de Reserva Ambiental - CRA e outros instrumentos congêneres 

previstos naquela Lei. Em outras palavras, o imóvel tem parte de sua área com 

cobertura vegetal acima do exigido pelo legislação, portanto, que podem ser 

comercializados como servidão ambiental ou cota de reserva ambiental, e são 

portanto um ATIVO AMBIENTAL. 

4. AVALIAÇÃO 

Para a avaliação de bens, recomendam as Normas os métodos: [a] Comparativo 

direto de dados de mercado (Identifica o valor de mercado do bem por meio de 

tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da 

amostra); [b] da Capitalização da Renda (Identifica o valor do bem, com base na 

capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando-se cenários 

viáveis); [c] Evolutivo (Identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus 

componentes. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser 

considerado o fator de comercialização); [d] Involutivo (Identifica o valor dos bens, 

alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de 

viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível 

com as características do bem e com as condições do mercado no qual está 

inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do 

produto); e [e] os métodos para identificar indicadores de viabilidade da utilização 

econômica de um empreendimento onde os procedimentos avaliatórios usuais 

junto com a finalidade de determinar indicadores de viabilidade da utilização 

econômica de um empreendimento são baseados no seu fluxo de caixa projetado, a 

partir do qual são determinados indicadores de decisão baseados no valor presente 

líquido, taxas internas de retorno, tempos de retorno, dentre outros. 

Em função da finalidade e disponibilidade de dados contemporâneos a data da 

avaliação, a identificação do valor será feita pelo método comparativo direto de 

dados de mercado. 
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A.1. SELECIONAMENTO DE DADOS 

Foram escolhidos dados exclusivamente de locais pertencentes à mesma região 

geoeconômica do imóvel avaliando, dando preferência a elementos com os 

mesmos tipos de solos. 

A.2. TRATAMENTO DE DADOS 

Para a presente pesquisa foram seguidos os ditames recomendados pela NBR 

14.653-3:2004 NORMA BRASILEIRA REGISTRADA para AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS 

RURAIS, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, utilizando-se o Método 

Comparativo Direto de Dados de Mercado com aplicação do tratamento científico. 

1. FATOR DE FONTE (OFERTA): obtido através de um desconto de 10% para 

compensar a elasticidade natural das ofertas. 

2. DATA: Os dados foram coletados em abril e maio de 2016; 

3. VARIÁVEL REGIÃO: foram coletados dados na região de Comodoro e Campos de 

Julio, separados como variável dicotômica; 

4. VARIÁVEL APTIDÃO: conforme informações coletadas durante a pesquisa de 

dados, separamos a amostra por aptidão para pecuária, dupla (pecuária e lavoura) e 

lavoura, forma proxy ou qualitativa; 

5. VARIÁVEL APROVEITAMENTO: conforme informações coletadas durante a 

pesquisa de dados, a amostra foi separada considerando a área aberta de cada 

imóvel, na forma quantitativa expressa pelo percentual; 

6. VARIÁVEL INFRAESTRUTURA: conforme informações coletadas durante a 

pesquisa de dados, a amostra foi separada em propriedades sem benfeitorias ou 

com benfeitorias sem valor comercial, com infraestrutura básica ou simples para o 

uso atual e com infraestrutura completa e adequada ao uso atual do imóvel, na 

forma proxy ou qualitativa. 
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A.3. DADOS COLETADOS E CÁLCULOS 
Dados Descrição 

1 

Fazenda com 8.300 ha em Comodoro com 50% formado em pastagem, com boa 
estrutura, georreferenciada e a 90 KM da cidade.R$ 70.000.000,00. Fonte: Fazendas 
Online Compra e Venda de Fazendas em MS, MT e PA Rodrigo de Almeida Cinto  Corretor 
de Imóveis - CRECI / SP - 90.250-F Perito Avaliador Credenciado Fones: ( 43 ) 3039 – 3123 
( 43 ) 9131 – 8433 - ( Vivo ) / (43 ) 9605 – 3666 - ( Tim ) ( 67 ) 9643 – 0595 - ( Vivo ) / ( 67 ) 
8156 – 2282 - ( Tim ) 

2 

Fazenda com 18.534 ha em Comodoro com 13.914 em dupla aptidão podendo ser toda 
mecanizada. Preço: 200 sacas de soja por hectare. Fazendas Online Compra e Venda de 
Fazendas em MS, MT e PA Rodrigo de Almeida Cinto  Corretor de Imóveis - CRECI / SP - 
90.250-F Perito Avaliador Credenciado Fones: ( 43 ) 3039 – 3123  ( 43 ) 9131 – 8433 - ( 
Vivo ) / (43 ) 9605 – 3666 - ( Tim ) ( 67 ) 9643 – 0595 - ( Vivo ) / ( 67 ) 8156 – 2282 - ( Tim ) 

3 

FAZENDA EM COMODORO/MT Área total de 28.787,427 hectare, Área aberta de 14.000 
hectare , Com 4.000 hectare plantando e mais 3.000 hectare preparada para plantar. 
Benfeitorias: Casas, Barracão para ensacados; Teor de argila de 25 a 40% de argila. Ind. 
pluv. acima de 2.000mm ao ano. Altitude em torno de 600 mts. Distancia de Comodoro: 
60km. Preço: 250 sacas por hectare. Condições :7 anos para pagar; 2 matriculas 
23.264,5533 hectare 5.519,8737 hectare;  OBS.: Não esta incluso no negocio o manejo 
florestal porque já esta marcado a madeira e negociada. Fonte: Sr. Cleber 017 992 831 
209. FORMA DE PAGAMENTO EM 7 VEZES CONF. .1.PARC. 1.795.599,97 SACAS DE SOJA; 2 
PARC. 1.795.599.97 scs de soja; 3. PARC. 1.795.599.97; 4 PARC. 452.326.71; 5 PARC. 
452.326.71; 6 PARC. 452.326.71; 7 PARC. 452.326.71 = R$ 382.441.997,70 a vista (10% 
aa) 

4 

Valor Total R$ 990.000,00; Valor Por Hectare R$ 3.000,00; Área Total 330 Ha; Área 
Formada Ha; Área Reserva 35%; Descrição: Fazenda no município de Comodoro-MT toda 
em mata fechada, com 330 Ha de área, boa de água, com um rio cortando a propriedade. 
Fonte Felipe Assunção 017 981 532143 

5 

Valor Total R$ 2.000.000,00; Valor Por Hectare R$ 3.179,65; Área Total 629 Ha; Área 
Formada Ha 
Área Reserva 35%; Descrição: Fazenda em mata fechada à venda Com área total de 629 
Ha, a propriedade é boa de água, tem nascentes, com documentação toda Ok (GEO e 
CAR) e fica a 2 Km da cidade de Comodoro. Fonte Felipe Assunção 017 981 532143 

6 

Fazenda em Comodoro /MT; Valor Total R$ 1.497.000,00; Valor Por Hectare R$ 3.000,00; 
Área Total 499 Ha; área Reserva 35%; Descrição: Fazenda em mata fechada à venda no 
município de Comodoro-MT. Com área total de 499 Ha em um cerrado baixo, a 
propriedade é boa de água e tem um rio que corta a fazenda. Fica a 25 Km de Comodoro 
(estrada de asfalto). Fonte Sr. Daniel 017 981 911 785 
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Dados Descrição 

7 

Fazenda com 29.000 hectares na região de Comodoro – MT. Área em plantio: 4500 
hectares. Valor: 180 sacas por hectare.  Condições de pagamento: A combinar. A 55 km 
do município. 5.000 hectares em fase de limpeza. 5.000 hectares de juquira. Projeto de 
manejo sustentável de 83.000 m³ de madeira em fase de aprovação. Teor de argila: 35 a 
50 %. Oficina. Barracão de 50 x 60. Barracão de 20 x 60. Hangar para duas aeronaves. 
Pista de pouso de 1100 mts. Alojamento para 40 pessoas. Alojamento para 20 pessoas. 
Alojamento para 25 pessoas. Cantina com refeitório e açougue. Escritório com balança de 
30 mts para 100 toneladas. Casa de gerente de 150 m². Casa sede de 600 m². Poço 
artesiano de 5 000 lts/hora de vazão. Caixa d'água de 50000 lts. Obs.: Todas as 
construções estão de acordo com as normas do Ministério do Trabalho. Área toda 
Georreferenciada e com LAU. Obs.: todas as benfeitorias começaram a ser construídas a 
partir de setembro de 2012. Fazenda com localização estratégica e privilegiada, além de 
terras apropriadas tanto para agricultura como pecuária. Fonte: Sr. Renato fone 021 
983687346. 

8 

Fazenda em Comodoro /MT; Área Total 7500 Ha; Área Formada 5000 Ha; Área Reserva 
35%; Descrição: Fazenda dupla aptidão localizada no município de Comodoro-MT. Área 
total de 7.500 Ha, com 5.000 Ha de área aberta. Dividida em 70 piquetes uma área de 
3.900 Ha, e mais 640 Ha formados em lavoura. Altitude média acima de 300 mm, região 
boa de chuva (acima de 1.900 mm), boa de água, com o Rio Cabixi margeando a divisa, 
teor de argila acima de 20% e documentação toda OK, com duas matrículas. Fica a 100 
Km de Comodoro, sendo que 60 Km desse trajeto é em asfalto apenas o restante em 
estrada de chão, ou a 78 Km de Vilhena-RO. Valor: 140 sacas por Ha. Fonte: Sr. Daniel 017 
981911785 

9 

Fazenda a 50 km ao norte de Campos de Júlio; 80 km de Sapezal. Área total: 7.300 
hectares.Área de plantio/formada: 3.000 hectares Área plantando soja e milho: 2.500 
hectares. Argila = de 14 a 27% Área disponível para formar: mais 1.745 hectares. Reserva 
legal: 2.555 hectares.  
Índice pluviométrico: 2.100 mm/ano. Fazenda em produção e toda estruturada: 02 silos 
KW – capacidade de 80.000 sacas. 01 armazém – capacidade de 80.000 sacas. 01 secador 
para 40 toneladas/hora. Limpeza para 40 toneladas/hora 01 balança para 100 toneladas 
Energia trifásica da rede Cemat. Estrutura suporta 10.000 hectares de plantio. Valor: 115 
sacas/hectare. Pagamento: 30% de entrada + 5 parcelas anuais. Informações via e-mail 
ou Luiz Antônio (Ródão) Creci/6748 Cel. Whats 67/9856-9369 ou 67/8404-5835 Odecyr 
de Lima Bentos (67)3242-1543 / 9937-0059 

10 

Fazenda em Campos De Julio-mt; 50 km da cidade ; área total: 8.400 hectares; área 
aberto-formada: 6.700 hectares; área agricultável: 6.700 hectares; área atual em plantio: 
5.500 hectares; tipo de solo: argila entre 25 á 40%; 1.200 hectares esta em 
pasto.Topografia: plana; altitude: 600 m; benfeitorias: casa sede; casa de colaboradores; 
alojamento, cantina; escritório, internet; algodoeira, poço artesiano. Água encanada; 
barracão de maquinários; rio e córrego; barracão de insumos; balança, silos ; secador, 
moega; pista de pouso; documentação 100% em dia; 450 sacas de soja por hectares para 
venda; prazo: arrendamento: 6 anos renováveis, venda 1+4 anos; fazenda com 27 anos 
de plantio. Informações solicitar via e-mail Luiz Antônio (ródão) creci/ms 6748; cel. whats 
67/9856-9369 ou 67/8404-5835; Odecyr De Lima Bentos (67)3242-1543/67/9937-0059 
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Dados Descrição 

11 

Fazenda em Campos de Julio com 8.000 ha com 2.500 em soja + 500 ha em pastagem, 
com sede completa, armazém, secador, balança e energia. 135 sacas de soja por ha; 
Entrada: R$ 10.000.000,00 e o restante em 5 anos. Fazendas Online Compra e Venda de 
Fazendas em MS, MT e PA Rodrigo de Almeida Cinto Corretor de Imóveis - CRECI / SP - 
90.250-F Perito Avaliador Credenciado Fones: ( 43 ) 3039 – 3123  ( 43 ) 9131 – 8433 - ( 
Vivo ) / (43 ) 9605 – 3666 - ( Tim ) ( 67 ) 9643 – 0595 - ( Vivo ) / ( 67 ) 8156 – 2282 - ( Tim ) 

12 
Fazenda na região de Campos de Júlio com 4.800 hectares toda mecanizada com silo 
próprio e sede. 325 sacas de soja por hectare, parcela em 07 anos com entrada. Fonte: 
Leandro de Matos, 044 99515018 

13 

Fazenda Lobo Vermelho, ótima localização em Campos de Julio. Área total de 2.273 
hectares e área produtiva de 1.400 hectares. Atividade de produção: lavoura anual. 
Possui 01 casa sede com 04 suítes/ sacadas amplas/ refeitório/ barracão fechado para 
armazenagem de defensivos e sementes/ oficina/ tanque de combustível para 5.000 
litros e barracão para máquinas. Tipo de solo misto, altitude de 500 m, recursos hídricos e 
índice pluviométrico de 1.600 mm/ano.Oito imobiliária (43) 3378 9888 | (43) 9134-8088 
Referência: 446366. 

14 

Fazenda com 12 mil ha em Nova Lacerda; Sendo 1.500 hectare gradeado pronto para 
plantar; 2.700 hectare para gradear. Fácil de fazer lavoura. 20 KM DE NOVA LACERDA. 10 
KM DO RECEBIMENTO DE SOJA. VENDE TODA ÁREA OU VENDE SÓ METADE. Preço 50 
sacas por hectare. documentação em dia; 6 matriculas; 40% entrada mais 8 anos; ( 
Excelente prazo); 61 9636-3341 vivo; 61 8143-5410 tim whatsapp 

15 

Fazenda no Vale Do Guaporé- Comodoro-mt; 2.178ha área total sendo 1.960 há formado 
em brachiaria e mombaça; 215 reserva florestal; 1.450 há que podem ser utilizada para 
plantio agrícola; 60 divisões de pastagens; cercas todas com 05 fios e arame liso e lasca 
aroeira; cochos cobertos; casa sede; cantina; 01 barracão para equipamentos; 01 curral 
completo; 03 casa funcionários; energia; telefone;água encanadas; estrutura de 
confinamento; 04 apartamentos conjugados; 07 trincheiras de volumosos; água e 
energia; R$18.000.000,00; Sandra fone (tim) 11-986998505 (vivo) 14-996545578 cod. Pie 

16 

Fazenda em Comodoro; Área total 22.000 mil hectares. Área aberta 6.500 hectares. com 
5.500 pasto, e 1.000 em lavoura ( arrendada); Obs.: deste 22.000 Ha 12.000 ha tem argila 
acima de 25%, ou seja 12.000 hectares excelente p/ lavoura, restante com argila abaixo 
de 20%. Área plana . localização : 25 Km de Comodoro. Aceso por asfalto.Recebimento de 
Grãos a 15 Km. valor : 120 sacas por hectares com pagamento em até 07 anos. Fonte Sra. 
Sandra (TIM) 11-986998505 (VIVO) 14-996545578 

17 

Fazenda em Comodoro a 5 km do asfalto com área total de 1050,00 hectares sendo 700 
hectares de pasto formado e 150 hectares de servidão. Com alojamento, barracão, curral. 
Distante 28 km de Vilhena pela BR364 e depois mais 5 km de terra. Topografia plana. 
Fonte: Sr. Sales, fone 069 81510102 



 

MARCELO ROSSI DE CAMARGO LIMA, ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 
 
 
 
 

21 

 

Dados Descrição 

18 

Fazenda no Vale do Guaporé em Comodoro, para PECUÁRIA / AGRICULTURA, com 
13.000,00ha. Sendo 5.200 hectares de pasto brizanta, 968 hectares de humidicola, total 
de 6.168 hectares. Capacidade Atual para 8000 a 10000 bois o ano todo (atualmente está 
com 7500 rezes 3500 vacas, o restante está mesclado entre bezerros, novilhas, touros, 
etc.) A maioria dos pastos está limpa. 129 divisões de pasto, vários corredores, Estrada 
cascalhada e levantada. Acesso bom o ano todo, sendo 140 km de Pontes e Lacerda, 
sendo 75 km de asfalto e 45 km de chão cascalhada (estrada boa) Cerca e divisões de 
pastos toda em arame liso e madeira de lei. Cochos simples, porém já foi empreitado 
para fazer cochos cobertos com cobertura de zinco. Água em todos os pastos, sendo 20 
bebedouros australianos, dois córregos e um rio (Guaporé). Tipo da Vegetação: Mata e 
Mata de transição. Argila variando entre 35 E 45%. Uma das divisas é pelo rio Guaporé. 
Pista de pouso de 1400 metros cascalhada e gramada. Uma sede muito boa, com energia 
via rede normal (trifásica), seis casas de empregado, Curral Bom para 1000 cabeças 
(Completo). Corredor central até o retiro(15km), vários corredores entre os pastos, várias 
remangas. 1 Retiro com energia via rede normal (trifásica), 4 casas de funcionário, 2 
barracões, 1 escritório curral para 1500 cabeças (completo), oficina completa. Fazenda 
Muito e Boa e não pode formar mais nada de acordo com a legislação vigente. Pode 
plantar soja, se for o caso. P.S: A fazenda pode fazer projeto de manejo para extração de 
Madeira. Preço de R$ 4.400,00/por hectare. Fonte: Fernandes imóveis, 013 34813087 ou 
011 975723171 

19 

FAZ. No Vale do Guaporé em Comodoro, para PECUÁRIA / AGRICULTURA, 6.840,00ha 
FAZENDA DE 1ª, TERRA DE CULTURA, PARA PECUÁRIA E LAVOURA ? NO VALE DO 
GUAPORÉ, BEM LOCALIZADA. Área: 6.840 hectares (2.826 alqueires na medida paulista) 
Sendo: 3.600 hectares em pastagens (tanzânia e braquiarão) Nessa terra já foi plantado 
600 hectares de soja, sem correção de solo; 3.240 hectares em mata (elaborando projeto 
de manejo sustentável). Aproximadamente 60.000 m³ de madeira de lei; Atualmente com 
5.200 cabeças (cria); Suporte atual para 7.500 cabeças (só machos); Energia elétrica 
trifásica; 15 casas para empregados; 01 casa gerente - 01 casa sede; 02 currais; Barracão 
(máquinas, oficina, depósito, etc.); Telefone (Internet); Frente para asfalto;15 KM DE 
DIVISA Solo: terra 100% de mata; Pega Rio Guaporé; Vários córregos perenes; O clima da 
região é o tropical quente sub-úmido, com temperaturas entre 22°C a 24°C, sendo uma 
estação seca e outra chuvosa; Índice pluviométrico: 1.800 a 2.000 mm; Distâncias 442 km 
de Cuiabá / MT; 2.111 km de São Paulo / Capital. ESCRITURADA (com Geo e Lau em fase 
adiantada de regularização) b> PREÇO: R$12.000,00 por alqueire paulista. cod.:254. 
Fonte: Fernandes imóveis, 013 34813087 ou 011 975723171 

20 

Fazenda com 2.450 Hectares, Chapadão dos Parecis. Área Aberta 1550 Hectares, Região 
de Sapezal e  Comodoro. 700 ha de lavoura de soja 500 ha de pastagens mais 350 ha 
derrubado 30 km do asfalto, Sede, armazém, secador, balança, Casas Funcionários, 
Escritório, Cantina Moega, Documentação Escriturada, CAR, GEO, LAU Valor: 200 
sacas/hectares. Condições: Entrada mais 10 anos. Fonte: 065 99584811 

Observação: cotação da saca de soja em R$ 69,00 na data deste laudo. 
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Dados Valor de Oferta (R$) Área (ha) R$/ha Oferta R$/ha Venda 

1 70.000.000,00 8.300,000 8.433,73 7.590,36 
2 255.769.200,00 18.534,000 13.800,00 12.420,00 
3 382.441.997,70 28.787,427 13.285,04 11.956,53 
4 990.000,00 330,000 3.000,00 2.700,00 
5 2.000.000,00 629,000 3.179,65 2.861,69 
6 1.497.000,00 499,000 3.000,00 2.700,00 
7 360.180.000,00 29.000,000 12.420,00 11.178,00 
8 72.450.000,00 7.500,000 9.660,00 8.694,00 
9 73.469.759,36 7.300,000 10.064,35 9.057,92 

10 197.742.601,04 8.400,000 23.540,79 21.186,71 
11 53.560.284,07 8.000,000 6.695,04 6.025,53 
12 74.862.371,65 4.800,000 15.596,33 14.036,69 
13 20.000.000,00 2.273,000 8.798,94 7.919,05 
14 41.400.000,00 12.000,000 3.450,00 3.105,00 
15 18.000.000,00 2.178,000 8.264,46 7.438,02 
16 126.690.167,40 22.000,000 5.758,64 5.182,78 
17 11.000.000,00 1.050,000 10.476,19 9.428,57 
18 57.200.000,00 13.000,000 4.400,00 3.960,00 
19 33.917.355,37 6.840,000 4.958,68 4.462,81 
20 20.774.781,38 2.450,000 8.479,50 7.631,55 

 
Dados Região Aptidão Aproveitamento (%) Infraestrutura 

1 Comodoro 2,00 50,00 2,00 
2 Comodoro 3,00 65,00 3,00 
3 Comodoro 3,00 50,00 3,00 
4 Comodoro 1,00 1,00 1,00 
5 Comodoro 1,00 1,00 1,00 
6 Comodoro 1,00 1,00 1,00 
7 Comodoro 3,00 16,00 3,00 
8 Comodoro 3,00 65,00 3,00 
9 Campos de Julio 3,00 41,00 3,00 

10 Campos de Julio 3,00 80,00 3,00 
11 Campos de Julio 3,00 38,00 2,00 
12 Campos de Julio 3,00 100,00 3,00 
13 Campos de Julio 2,00 62,00 2,00 
14 Nova Lacerda 1,00 35,00 1,00 
15 Comodoro 2,00 90,00 2,00 
16 Comodoro 2,00 30,00 2,00 
17 Comodoro 3,00 67,00 3,00 
18 Comodoro 1,00 47,00 1,00 
19 Comodoro 1,00 47,00 2,00 
20 Campos de Julio 2,00 63,00 2,00 

Observações:  
Aptidão 1 = pecuária; 2 = pecuária e lavoura; 3 = lavoura principalmente; 
Infraestrutura 1 = sem benfeitorias ou com benfeitorias sem valor comercial, 2 = infraestrutura básica ou 
simples para o uso atual e 3 = infraestrutura completa ou adequada ao uso atual. 
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Resultados 
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Aderência  
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Função Estimativa: 
 
Valor unitário = 1/(  
 +0.0003191793833 
 -2.934324056E-005 * Região 
 -9.46883422E-014 * Área total² 
 -1.512653568E-006 * Aproveitamento 
 +7.442393639E-005 / Aptidão 
 -9.804513687E-005 * ln (Infraestrutura)) 
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4.1. Lote 01 

Composto de parte das matrículas 2994/CO, 1262/VBST e 2995/CO tem área total 

de 5.314,5862 ha em bioma floresta e 45% de área aberta com aptidão dupla 

(lavoura e pecuária). 
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4.2. Lote 02 

Composto de parte das matrículas 2994/CO e 2995/CO tem área total de 

5.277,4658 ha em bioma predominante em floresta e 47% de área aberta com 

aptidão dupla (lavoura e pecuária). 
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4.3. Lote 03 

Composto de parte das matrículas 2994/CO e 2995/CO-REM.A tem área total de 

3.861,1615 ha em bioma predominante de cerrado e 47% de área aberta com 

aptidão dupla (lavoura e pecuária). 
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4.4. Lote 04 

Composto de parte das matrículas 2994/CO e 1261/VBST tem área total de 

3.899,3986 ha em bioma predominante de floresta e 77% de área aberta com 

aptidão para lavoura. 
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4.5. Lote 05 

Composto de parte da matrícula 2994/CO tem área total de 2.895,8246 ha em 

bioma predominante de cerrado e 55% de área aberta com aptidão para lavoura, 

tem um pequeno curral. 
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4.6. Lote 06 

Composto de parte da matrícula 2994/CO tem área total de 2.050,9741 ha em 

bioma predominante de cerrado e 78% de área aberta com aptidão para lavoura. 
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4.7. Lote 07 

Composto de parte das matrículas 2994/CO e 1259/VBST tem área total de 

3.015,6400 ha em bioma predominante de floresta e 53% de área aberta com 

aptidão para lavoura. 
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4.8. Lote 08 

Composto de parte das matrículas 2994/CO e 1259/VBST tem área total de 

7.860,5619 ha em bioma predominante de floresta e 42% de área aberta com 

aptidão para lavoura. Possui infraestrutura completa para exploração de lavoura 

com casas, barracões, silo graneleiro com secador, pista de pouso, etc. 
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FOTO 1. Escritório  
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FOTO 2. Galpão 
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FOTO 3. Silo graneleiro para 60.000 ton. 
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FOTO 4. Silo graneleiro 

 
FOTO 5. Galpão 
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FOTO 6. Barracão 
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FOTO 7. Barracão de máquinas 
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FOTO 8. Tanques de combustível 

 
FOTO 9. Casa sede 
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FOTO 10. Casas de funcionários 
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FOTO 11. Casas  

 

 
FOTO 12. Barracão  
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FOTO 13. Casas  
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FOTO 14. Transformador  

 
FOTO 15. Barracão de máquinas 
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FOTO 16. Barracão de máquinas 

 

 
FOTO 17. Casas  
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FOTO 18. Barracão  

 
FOTO 19. Casas  

 
FOTO 20. Casa e caixa d’água 
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FOTO 21. Casa  

 
FOTO 22. Casas (13) 
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FOTO 23. Depósito 

 
FOTO 24. Depósito  

 


