
 

 

 

 
PARECER TÉCNICO 

 
 
 
 
 

DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA  
 
 
 
 

PTAM 
 

 
 
 
 

MARÇO DE 2017 
 



Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM 
  

 

PTAM emitido em 30/03/2017, as 08:00 hs Página 2 

PARECER TÉCNICO 
DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA 

 

 
Imóvel: Imóvel rural, tipo Fazenda, denominado FAZENDA SÃO PEDRO II, 

localizado no município de Barão Melgaço, Estado do Mato Grosso, com 
área rural de mata e savana, georreferenciada, com registro número 3969 
no Cartório de Registro de Imóveis do Município da Comarca de Santo 
Antonio Lerverger, Estado do Mato Grosso com área total de 1.999,27 
(hum mil, novecentos e noventa e nove virgula vinte e sete) hectares. 

  
  
  

Interessado: 
 
 
 
Autor: 

Bella Vivenda Incorporadora Ltda 
Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ / MF sob 
número 03.836.099/0001-54, com sede à rua Recife 15, Curitiba 
Pr. 
 
Homero Pampolini Junior 
Advogado, Administrador, Perito Judicial e Imobiliário  
OAB – PR 78.848 / CRA – PR 13.270 / CRECI – PR F15.260 –  
CNAI-COFECI - 1889 

  hpjpericias@gmail.com 
  Curitiba - Paraná 
 
Assistente: 
 
Joao Adolfo Bibas 
Corretor Imóvel- CRECI F- 11399 PR-  
CNAI 11583- Cadastro Nacional de Avaliadores 
joaobibas@gmail.com 

 
 Consultor 1: 
 
Rafael Erico Kaluf Pussoli –  
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho 

   CREA PR – 23496 D 
 
 Consultor 2: 
 
 Fabricio Zanin 
 Engenheiro Florestal 
 Registro Nacional 1714955346  
 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:hpjpericias@gmail.com


Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM 
  

 

PTAM emitido em 30/03/2017, as 08:00 hs Página 3 

 

 
 

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA 

SUMÁRIO 

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA .................................................................................... 3 
1. FINALIDADE ..................................................................................................................................................... 4 
1. FUNDAMENTOS LEGAIS ................................................................................................................................. 5 
2. IMÓVEL AVALIANDO ....................................................................................................................................... 6 
3. VISTORIA e CONTEXTO .................................................................................................................................. 7 
4. CONFRONTANTES .......................................................................................................................................... 8 
5. CARACTERISTICAS PRELIMINARES DO IMOVEL ........................................................................................ 9 
6. ACESSO POR AEROPORTOS ...................................................................................................................... 10 
7. ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA ............................................................................................................. 11 
8. CONTEXTO VOCACIONAL ............................................................................................................................ 12 
9. ANÁLISE MERCADOLÓGICA ........................................................................................................................ 13 
10. METODOLOGIA UTILIZADA ....................................................................................................................... 14 
11. PESQUISA DE MERCADO E HOMOGENIZAÇÃO DAS VARIAVEIS ........................................................ 15 
12. CRITÉRIOS PARA A HOMOGENIZAÇÃO .................................................................................................. 17 
13. CALCULO DAS MÉDIAS ............................................................................................................................. 18 
14. VALOR DO IMÓVEL .................................................................................................................................... 19 
15. DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS ........................................................................................................ 20 

15.1 AMOSTRAS ................................................................................................................................................. 20 
16. COMENTARIOS SOBRE O MERCADO ..................................................................................................... 22 

16.1 - MERCADO EM  RETRAÇÃO .................................................................................................................... 22 
16.2 – COMENTARIO FIPEZAP ......................................................................................................................... 23 

17. EXISTÊNCIA DE PREÇOS DO TIPO OFERTA .......................................................................................... 25 
18. EVOLUÇÃO DOS CÁLCULOS E HOMOGENIZAÇÃO ............................................................................... 26 

18.1 PRIMEIRO CRITERIO- MEDIA GERAL ...................................................................................................... 26 
18.2 SEGUNDO CRITÉRIO -  MENOR< 200 HECTARES ................................................................................. 26 
18.3 TERCEIRO CRITERIO -  AMOSTAS DE 200 A 500 HECTARES .............................................................. 26 
18.4 QUARTO CRITERIO - AMOSTRAS DE >500 HECTARES ........................................................................ 26 

19. VALOR DE MERCADO SEM DEPRECIAÇÃO ........................................................................................... 27 
20. VALOR MERCADO COM DEPRECIAÇÃO ................................................................................................. 28 
21. VALOR FINAL DO IMOVEL AVALIANDO ................................................................................................... 29 
22. ANALISE COMPARATIVA ........................................................................................................................... 30 

22.1 ANALISE COMPARATIVA DO RESULTADO COM APLICAÇAO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 
IMOVEIS RURALS UTILIZANDO O METODO MENDES SOBRINHO .............................................................. 30 

23. CONCLUSÃO FINAL ................................................................................................................................... 33 
CONCLUSÃO .......................................................................................................................................................... 33 
DEMONSTRATIVO .................................................................................................................................................. 34 
DAS .......................................................................................................................................................................... 34 
AMOSTRAS ............................................................................................................................................................. 34 
25.DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS AMOSTRAS ........................................................................................... 35 
26. EQUIPE TECNICA ....................................................................................................................................... 40 
ANEXOS .................................................................................................................................................................. 41 

27.1 -  MAPA DE ACESSO ................................................................................................................................. 42 
27.2 - FOTO AEREA e SAVANA ......................................................................................................................... 43 
27.3 LAUDO DE ANALISE DO SOLO ................................................................................................................. 44 
27.4 MAPA DE LOCALIZAÇÃO .......................................................................................................................... 45 
27.5 RELATORIO FOTOGRAFICO AEREO ....................................................................................................... 46 

 

 

 



Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM 
  

 

PTAM emitido em 30/03/2017, as 08:00 hs Página 4 

 
1. FINALIDADE 

  

O presente PTAM – Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica tem por finalidade a 

determinação do valor de mercado do imóvel avaliando para fins de comercialização, de 

acordo com as premissas e cenários apresentados, que subsidiam e fundamentam o 

trabalho ora apresentado. 
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1. FUNDAMENTOS LEGAIS 

 O presente PTAM – Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, está em 

conformidade com o disposto no art. 3º da Lei 6.530, de 12 de maio de 1978 (D.O.U. de 

15/05/1978), que regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis, e com as Resoluções do 

Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) nºs 957, de 22 de maio de 2006 

(D.O.U. de 26/06/2006), e 1.066, de 22 de novembro de 2007 (D.O.U. de 29/11/2007), que 

dispõem sobre a competência do Corretor de Imóveis para a elaboração de Parecer 

Técnico de Avaliação Mercadológica, bem como pertine sobre a regulamentação e 

metodologia para sua forma de elaboração. 
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2. IMÓVEL AVALIANDO 
  

 O imóvel avaliando, de propriedade de Bella Vivenda Incorporadora Ltda, está 

localizado no distrito de Joselândia, Mata do Bebe, município de Barão Melgaço MT, e 

encontra-se registrado sob a matrícula de nº 3969 no 1° Serviço   Registral de Imóveis da 

Comarca de Santo Antonio de Lerverger, Estado do Mato Grosso, nos seguintes termos: 

 “Imóvel: fazenda São Pedro II. Código do INCRA:950.165.045.721-0. 

Município de Barão Melgaço MT, área medida de 1.999.27 hectares. 

Perímetro demarcado de 19.401,38 m.   

 A descrição do perímetro e confrontantes aparece mais detalhada no mapa dos 

imóveis em anexo. 
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3. VISTORIA e CONTEXTO 
  

 A vistoria do imóvel avaliando foi realizada nos dias 10, 11 e 12 de junho de 

2016.  
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4. CONFRONTANTES  
  

 Ao leste tem as divisas com a RPPN- SESC- Serviço Nacional do Comercio com 

3210m. 

 Ao Sul tem divisas de 6.080 m com a Fazenda São Francisco do Pirigara. A 

cerca de arame é mista, tipo paraguaia com balancim e arame farpado e liso conforme o 

trecho. Assim como ao oeste tem divisas com as Fazendas são Jose II e São Jose III 

também conhecida como a Fazenda da Lagoa das Aves. 

 Ao Norte é a Fazenda São Pedro de onde foi desmembrado a área da fazenda 

São Pedro II. 

 Em anexo segue a planta do imóvel georreferenciado, também planta dos 

confrontantes de divisas.  

 Na matrícula está averbado declarações dos confrontantes onde declaram não 

existir nenhuma disputa ou discordância sobre os limites comuns existentes entre os 

citados imóveis.  
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5. CARACTERISTICAS PRELIMINARES DO IMOVEL 
  

A propriedade é plana, com uma tipologia vegetal de mata e savana, de terras altas livre de 

alagamentos, cortada pelo Corixo do Bebe que serpenteia na região noroeste da área, com 

diversas espécies nativas com grande volume madeira nativa com alto valor comercial, de 

cedro (3,60 m3 /Ha), aroeira (8,83 m2/Ha), carvoeiro, ipê (6,96 m3/Ha), cambará, louro, 

jatobá, e outras espécies, características de solo rico em nutrientes da região, conforme 

inventário florestal executado pela fazenda São Joaquim confrontante que tem a mesma 

MATA DO BEBE. O que possibilita exploração econômica com projeto de manejo. Anexo- 

Laudo de Análise de solo. 

 É comum na região a mata abrigar o gado como refúgio natural contra 

predadores de bezerros e fonte de alimento em época de seca.  

 A área é considerada pelos vizinhos confrontantes e conhecedores de 

propriedades confrontantes de divisas, e da região, por ter características para exploração 

da pecuária em qualquer época do ano, ou na seca ou no período de chuvas. Para cria, 

recria e engorda.  Também para extração de madeiras nobre. EMBRAPA- Recursos 

Forrageiros Nativos. Antonio Allen e José Valls. 

 “Tendo pastagem nativa com alto teor de proteínas, volume e crescimento 

rápido, principalmente das espécies mimosinho, mimoso, mimoso de talo, praieiro, 

arrozeiro, macega, capim de capivara e também leguminosas ". 

 A EMBRAPA que pesquisa na região tem farto material pesquisado. Assim 

dispensando o plantio de espécies exóticas que no passado foram implantadas por 

vizinhos.  

 Áreas de fácil manejo para semeadura de brizantão, local este para abrigar 

bezerros na desmama ou na engorda de bois que é utilizado pelo confrontante de divisa ao 

sul. 

 São ótimas as condições para o preparo do solo e plantio exóticos como 

brachiaras, setarias e outras, já comprovadas nas fazendas vizinhas. 

 O solo é arenoso e argiloso de boa fertilidade conforme “laudo de análise de 

solo” executada após coleta de amostras. 
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6. ACESSO POR AEROPORTOS 
 

 Na antiga Fazenda São Joaquim, hoje RPPN SESC, localizada a cerca 5 Km da 

divisa, que tem duas pistas de pouso, uma homologada junto ao Ministério da Defesa, 

próprias para pousos e decolagem de aeronaves com dois motores, com saibro e grama. A 

pista principal do SESC tem 1.200 m, elevada do nível médio do solo com declividade para 

escoamento de água. Homologada junto ao Ministério da Defesa. 

 Num raio de 5 Km tem mais três pistas de pouso, com mesmas características, 

localizadas nas Fazendas são José II e São José III também conhecida como a Fazenda 

da Lagoa das Aves. Também na fazenda São Francisco do Pirigara, todas vizinhas 

confrontantes. 

O tempo médio de viagem numa aeronave monomotor até Poconé ou ao hotel do SESC é 

de 20 minutos. 
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7. ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 
  

 A área não tem rede de energia elétrica instalada. Entretanto está disponível a 

eletrificação com postes nas fazendas confrontantes, padrão técnico “eletrificação rural” 

com voltagem de 110 volts.  

 As fazendas confrontantes contam com rede pública de energia elétrica 

instalada com as mesmas características e também geradores reservas. 

 As Fazendas confrontantes possuem telefonia rural por antenas. A telefonia 

celular que melhor atende é a Vivo, tem sinal disponível da Tim e Claro. 
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8. CONTEXTO VOCACIONAL  
  

A mata do bebe tem um grande potencial em reserva de madeiras nobres que podem ser 

exploradas conforme um projeto de manejo.  

 Neste trabalho não foi considerado o resultado econômico da madeira caso seja 

explorado comercialmente. 

 Com o solo rico em nutrientes, também tem possibilidade de substituição de 

reserva legal em outras matrículas de propriedades com valor da terra nua mais elevado, 

para cultivo terras de cultivo de soja, milho e algodão. Conforme legislação ambiental em 

vigor.  

 Possibilidade da atividade de cria, recria e engorda de animais de grande porte 

como bovinos. 

 



Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM 
  

 

PTAM emitido em 30/03/2017, as 08:00 hs Página 13 

9. ANÁLISE MERCADOLÓGICA 
  

 Conforme informações de empresas e órgãos estaduais, federais ligados ao 

agronegócio e ambiental, das cento e sessenta mil propriedades rural no Mato Grosso, 

menos de cinco por cento tem sua situação legalizada junto aos órgãos de meio ambiente, 

e cartórios; e que estão aptas a fazerem sua transmissão de propriedades com registro 

imobiliário dento da lei. Fonte-  INTERMAT, INCRA, cartórios de registro de imóveis e 

UFMT. Ano 2013. 

 Das certidões dos registros imobiliários, a área que analisamos está com 

habilitação em órgãos ambientais, com averbação na matrícula do cartório do 

georreferenciamento, possibilitando obter financiamento junto a bancos, ou transmissão de 

propriedade e o devido registro imobiliário sem restrição. 
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10. METODOLOGIA UTILIZADA 
  

 Para a realização do presente trabalho utilizou-se o Método Comparativo 

Direto de Dados de Mercado, uma vez constatada a existência de parâmetros e 

condições disponíveis e favoráveis para utilização do método escolhido, conforme previsto 

e prescrito na norma ABNT 14.653, que permite a determinação do valor levando em 

consideração as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, normalmente 

diferentes das flutuações e tendências de outros ramos da economia, sendo por isso o 

mais recomendado e utilizado para a avaliação de imóveis.  

 

 Neste método, a determinação do valor do imóvel avaliando resulta da 

comparação deste com outros de natureza e características intrínsecas e extrínsecas 

semelhantes, a partir de dados pesquisados no mercado. As características e os atributos 

dos dados obtidos são ponderados por meio de técnicas de homogeneização 

normatizadas. 
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11. PESQUISA DE MERCADO E HOMOGENIZAÇÃO DAS VARIAVEIS 

 A pesquisa de mercado permitiu a obtenção de inúmeros imóveis com 

características intrínsecas e extrínsecas semelhantes ao avaliando, enumerados a seguir, 

cujas características encontram-se detalhadamente descritas. 

 Os dados de maior relevância foram obtidos através de consultas às certidões 

de matriculas de áreas comercializadas efetivamente e registradas na forma da lei.  

 Foi priorizada a coleta de dados, em certidões de matrículas de imóvel obtidos 

em cartórios, contemplando negócios realizados com imóveis localizados em um raio 

médio de 200 km na região do imóvel avaliando.  

 Três amostras foram coletadas na internet como ofertas para venda, as outras 

foram coletadas em certidões de Registro de imóveis de negócios realizados e registrados 

conforme legislação vigente, 

 Foram abandonadas as amostras de negócios realizados e não averbadas nas 

matriculas do georreferenciamento, obrigatório por lei e outras averbações legais, por se 

tratar de dado intempestivo ao imóvel avaliando, descaracterizando o universo da 

pesquisa. 

 As informações de imobiliárias e os anúncios em jornal, obtidas por anúncios de 

ofertas em diversas mídias de mercado, apresentaram valores acima ao praticado, 

concluindo existência de “ágio” (acréscimo) ao preço apresentado como oferta quando 

comparado com o efetivo valor comercializado (ágio de fator fonte). Por esta razão, visando 

manter e assegurar a segurança dos dados utilizados para realização dos cálculos finais, 

considerou apropriado a utilização de um fator de depreciação equivalente a 30% (trinta por 

cento) sobre o valor encontrado nas amostras em ofertas para venda na internet, 

considerando este percentual um percentual médio de “ágio” praticado no mercado 

visando, destarte, permitir espaço para negociação. Desta forma utiliza-se o procedimento 

de “ homogeneização” das amostras como considerado válido na norma ABNT 14.653.  

 Também, considerando o momento político turbulento que o Brasil está 

vivenciando hoje; mais instabilidades política e econômica mundial, em especial a retração 

da economia, a crise dos estados, da união e dos meios econômicos, resultando, de forma 

geral, um mercado que apresenta retração à vendas, aos novos investimentos, 
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considerando ainda o facilidade do investidor profissional conseguir aplicar seus recursos 

no mercado financeiro de forma mais segura, com rentabilidade satisfatória, em instituições 

financeiras confiáveis e com menor taxa de risco ou, alternativamente, em títulos lastreados 

ao tesouro nacional, optou-se neste estudo por aplicar um redutor de 20 % ( vinte por cento 

) a ser aplicado ao valor final calculado, baseado nos dados das amostras obtidas, no ano 

de 2016. 
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12. CRITÉRIOS PARA A HOMOGENIZAÇÃO 

1- Primeiro critério – a média aritmética geral das amostras. 

2- Segundo critério-áreas menores de 200 hectares. 

3- Terceiro Critério-áreas de 200 a 500 hectares. 

4- Quarto critério-áreas maiores de 500 hectares. 
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13. CALCULO DAS MÉDIAS 

 É o somatório das médias dividido pelo número de critérios, temos o valor 

unitário do hectare. 
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14. VALOR DO IMÓVEL 

 É o resultado unitário multiplicado pela área do imóvel. 

 

 

 



15. DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS 

15.1 AMOSTRAS 

NR CIDADE NOME FAZENDA MATRICULA ÁREA(*) VALOR R$ 
  

VT/AREA 

1 
SANTO A 
LERVERGER 

S A das FURNAS 5841   10.117  
 

27.920.000,00  
        

2.759,71  

2 CAMPO VERDE SÃO FRANCISCO 8477        652  
   

7.348.591,00  
      

11.270,85  

3 CAMPO VERDE SANT ANITA 8478        751  
 

13.183.665,00  
      

17.554,81  

4 CAMPO VERDE CASCAVEL 8899     1.502  
   

6.455.250,00  
        

4.297,77  

5 CAMPO VERDE CAÇULA B 12190          11  
        

22.000,00  
        

2.000,00  

6 CAMPO VERDE SANTA INES 12027        600  
   

4.020.000,00  
        

6.700,00  

7 POCONE OLHO DAGUA  19236        333  
   

1.500.000,00  
        

4.504,50  

8 POCONE JAPAO 3 IRMAOS 1981        299  
   

1.000.000,00  
        

3.344,48  

9 POCONE RETIRO EGUAS 19403        817  
      

595.000,00  
           

728,27  

10 POCONE S VICENTE RIO  19255        161  
        

64.760,00  
           

402,24  

11 POCONE S VICENTE RIO B 19256        336  
      

134.760,00  
           

401,07  

12 POCONE OLHO DAGUA  19235     1.502  
   

1.432.900,00  
           

953,99  

13 POCONE JAPAO 3 IRMAOS 19181        299  
      

100.000,00  
           

334,45  

  (*) área em hectares       
    

  

ANUNCIOS INTERNET 
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            V T / 
AREA 

CORREÇÃO 
  

14 CAMPO VERDE ANUNCIO 438 
   

4.000.000,00  
   9.132,42  

       
2.739,73  

    
6.392,69  

15 DOM AQUINO ANUNCIO 180 
   

1.440.000,00  
   8.000,00  

       
2.400,00  

    
5.600,00  

16 
RIBEIRAO 
CASACALHEIRA 

ANUNCIO   2120 
 

18.000.000,00  
   8.490,57  

       
2.547,17  

    
5.943,40  



16. COMENTARIOS SOBRE O MERCADO 

16.1 - MERCADO EM RETRAÇÃO1  

 O percentual médio de descontos na venda de imóveis cresceu no quarto 

trimestre e atingiu 8,8% entre os que fecharam negócios nos 12 meses anteriores, o maior 

da série histórica apurada pela pesquisa Raio X FipeZap: Perfil da demanda de imóveis. 

 Em dezembro de 2014, esse percentual era de 6,9% e, em dezembro de 2013, de 6,5%. 

Os descontos subiram ao longo de todo o ano, mostrando o impacto do desaquecimento da 

economia nas vendas do setor. 

 O percentual de negócios com desconto também subiu, atingindo 77,9% das 

vendas feitas nos 12 meses encerrados em dezembro, para 70,8% dos negócios em 

dezembro de 2014. Apenas 22,1% dos negócios, portanto, foram fechados pelo preço 

pedido pelo vendedor. 

 Segundo o levantamento, que consultou 2.820 pessoas durante os dias 7 e 

27 de janeiro deste ano com relação ao último trimestre do ano passado, a expectativa é de 

queda futura dos preços, com 58% dos entrevistados que pretendem adquirir um imóvel 

afirmando que aguardam uma redução dos valores ao longo deste ano. Outros 24% 

esperam que o preço continue igual e apenas 18% esperam que aumente. 

 A expectativa de queda começa a afetar também as perspectivas de longo prazo 

do setor, avalia a FipeZap, uma vez que, quando perguntados sobre o que esperar para os 

próximos 10 anos, apenas 30% dos que querem comprar um imóvel afirma que aguardam 

um crescimento dos preços acima da inflação, o menor percentual da pesquisa Raio X. 

Outros 27% acham que o preço vai subir abaixo ou muito abaixo da inflação e 30%, um 

aumento igual à inflação. 

 Mesmo assim, 78% dos que pretendiam comprar durante o quarto trimestre 

afirmam que os preços dos imóveis continuam “altos” ou “muito altos”, acima dos 76% do 

terceiro trimestre do ano passado. Entre quem já comprou, 64% consideram os preços 

altos ou muito altos, para 58% no terceiro trimestre. 

 Já o percentual de investidores em imóveis permaneceu praticamente constante, 

com 40% dos que compraram nos últimos 12 meses encerrados no quarto trimestre 

dizendo que o fizeram para obter renda com aluguel ou para revender. 

                                                 
1 Comentário no Fipe ZAP de Angelo Pavini – disponível em http://www.arenadopavini.com.br/artigos/imoveis/fipezap-

descontos-em-imoveis-batem-recorde-e-maioria-espera-queda-de-precos 

http://www.arenadopavini.com.br/artigos/imoveis/fipezap-descontos-em-imoveis-batem-recorde-e-maioria-espera-queda-de-precos
http://www.arenadopavini.com.br/artigos/imoveis/fipezap-descontos-em-imoveis-batem-recorde-e-maioria-espera-queda-de-precos
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 Um ponto positivo é que os que disseram pretender comprar um imóvel nos 

próximos três meses elevou-se ligeiramente, de 40% na pesquisa do trimestre anterior para 

43% na do quarto trimestre.   

16.2 – COMENTARIO FIPEZAP2 

 
 A participação de investidores nas compras do mercado imobiliário caiu no 

primeiro trimestre de 2015, mostrou pesquisa do FipeZap. A parcela de investidores caiu 

para 37% no acumulado em 12 meses, a menor participação na média histórica do índice. 

A pesquisa consultou 1,564 pessoas e foi feita entre 8 e 27 de abril. 

 Pela primeira vez desde que a pesquisa é realizada, mais de 50% das pessoas 

entrevistadas declararam esperar queda de preços dos imóveis nos próximos 12 meses. 

No último trimestre do ano passado, esse percentual era de 44%. Os que acham que os 

preços vão aumentar são minoria, 20% agora, ante 26% no trimestre anterior. Os que 

acham que os preços vão ficar iguais caíram de 30% para 25%. 

 Outro dado que mostra desaquecimento do setor é o que mostra que 75% dos 

compradores de imóveis dos últimos 12 meses julgam que o preço atual está “caro” ou 

“muito caro”. O desconto médio nos 12 meses encerrados em março de 2015 subiu 

para 7,5%, contra 7% da média histórica e 7,3% de fevereiro. É o maior porcentual de 

desconto desde o início da série, em dezembro de 2013. 

 A parcela dos respondentes que diz ter intenção de comprar um imóvel nos 

próximos 3 meses ficou em 48% no trimestre, estável em relação ao último trimestre de 

2014. 

 Nos últimos 12 meses, 59% dos compradores optaram por imóveis usados, 

contra 41% que optaram por adquirir imóveis novos. 

  Outro indicador negativo para o setor foi o corte de R$ 25 bilhões em crédito 

para a casa própria feito pela Caixa Econômica Federal, segundo mostrou reportagem do 

                                                 
2 - PALOMA RODRIGUES EM 21DE MAIO 2015. DISPONIVEL EM http://www.arenadopavini.com.br/arena-especial/cai-parcela-de-
investidores-mercado-imobiliario-1o-trimestre-aponta-fipezap 
 

 
 

http://www.arenadopavini.com.br/arena-especial/cai-parcela-de-investidores-mercado-imobiliario-1o-trimestre-aponta-fipezap
http://www.arenadopavini.com.br/arena-especial/cai-parcela-de-investidores-mercado-imobiliario-1o-trimestre-aponta-fipezap
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jornal Folha de S. Paulo. O banco, que é o maior financiador da compra de imóveis no país, 

cortou o equivalente a 20% do seu total de crédito disponível para o financiamento da 

habitação. Este é o segundo ano consecutivo de recuo no crédito da Caixa para a 

habitação, que foi de R$ 134,9 bilhões em 2013. 
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17. EXISTÊNCIA DE PREÇOS DO TIPO OFERTA 

                  

                 Foi aplicado um redutor (Fator de Oferta) de 30% (trinta por cento) aos preços 

do tipo "oferta" na internet das três amostras colhidas na internet. As outras amostras 

coletadas foram de negócios efetivamente executados, registrados nas matrículas dos 

cartórios, das respectivas certidões de matriculas. 

 



Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM 
  

 

PTAM emitido em 30/03/2017, as 08:00 hs Página 26 

18. EVOLUÇÃO DOS CÁLCULOS E HOMOGENIZAÇÃO 

 

18.1 PRIMEIRO CRITERIO- MEDIA GERAL 
 

  Média Aritmética = Somatório valores das amostras - (valor negociado / área) 

Número de valores pesquisados 

 

=2.759,71+11.270,85+17.5554,81+4.297,77+2.000,00+6.700,00+4.504,50+3344,48+728,2

7+402,24+401,07+953,99+334,45+6392,69+5600,00+5.943,40...) / 16= 4.574,27 R$/ 

hectare  

18.2 SEGUNDO CRITÉRIO -  MENOR< 200 HECTARES 

Amostras (5-10-15), 3 imóveis. 

= soma (2.000 + 402,24 + 5600) / 3= 4.268,67 R$ por hectare 

 18.3 TERCEIRO CRITERIO -  AMOSTAS DE 200 A 500 HECTARES 

Amostras (7-8-11-13-14), 5 imóveis. 

= soma (4504+3344+401+6.392,69) / 5= 2.914,80 R$ por hectare 

18.4 QUARTO CRITERIO - AMOSTRAS DE >500 HECTARES 

 Amostras (1-2-3-4-6-9-12-16); 8 imóveis. 

= soma (2759,71+ 11270,85+17.554,81+ 4297,77+6.700,00+728,27+953,99+5.943,40) /8 = 

6.275,50 R$ por hectare  
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19. VALOR DE MERCADO SEM DEPRECIAÇÃO 

VALOR MEDIO= SOMA DOS CRITÉRIOS (M1 a M4) / 4= 

= (4.879,22 + 4.268,67 + 2.914,80 + 6.275,5) /4 = R$ 4.508,31 / por hectare.  

VALOR MÉDIO= R$ 4.508,31 por hectare 
 

   Portanto: valor médio calculado pelas médias dos critérios x área total 

do imóvel = valor do imóvel = R$ 4.508,31 x 1999,3 = 9.013.460,04  
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20. VALOR MERCADO COM DEPRECIAÇÃO 

 
 Seguindo raciocínio apresentado no item PESQUISA DE MERCADO E 

HOMOGENIZAÇÃO DAS VARIAVEI, referindo-se a conjuntura econômica recessiva do 

mercado, instabilidade política que atravessa o Brasil, foi aplicado um fator de depreciação 

de 20% para adequação do valor de mercado atual relativo ao segundo trimestre de 2016. 

CORREÇÃO DE VALOR AO MERCADO ATUAL 

 

DEPRECIAÇÃO = VALOR CALCULADO X (-20 %) = 1.833.178,16 
 
VALOR CORRIGIDO= valor calculado – (20% depreciação) = 9.013.460,04 – (1.802.692,01) 
= 7.210.768,03 
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21. VALOR FINAL DO IMOVEL AVALIANDO 

 

 
VALOR FINAL DE MERCADO DO IMÓVEL AVALIANDO 

 
 R$ 7.210.768,03 – SETE MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E 

SESSENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS 
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22. ANALISE COMPARATIVA 
 
22.1 ANALISE COMPARATIVA DO RESULTADO COM APLICAÇAO DO PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE IMOVEIS RURALS UTILIZANDO O METODO MENDES SOBRINHO 
 
 

 Alguns estudiosos verificaram a necessidade de agrupar as duas tabelas, de 

NORTON e MENDES SOBRINHO numa só, fazendo ainda o acréscimo de duas faixas na 

escala Mendes Sobrinho, para torná-las tabelas quadradas e adequadas ao bom 

desempenho do avaliador. Assim, quando utilizarmos o processo Mendes Sobrinho, 

utilizaremos os índices da Tabela de Homogeneização de Terrenos Rurais, estabelecendo 

a homogeneização por comparação de dois imóveis rurais. 

 
A presente tabela apresenta oito divisões das classes, conforme descrito abaixo: 

 

Classe Características 

I Terras para culturas, sem problemas de conservação, exigindo só adubação e 
manutenção. 

II Terras para culturas, com pequenos problemas de conservação, exigindo práticas 
simples de conservação e fertilidade. 

III Terras para culturas, com problemas sérios de conservação, exigindo práticas de 
conservação complexas. 

IV Terras para culturas, ocasionalmente, não devendo ser usadas para culturas mais 
que dois anos consecutivos, seguindo-se de preferência, a pastagem, por três anos. 

V Terras somente para pastagens, sem problemas de conservação. 

VI Terras somente para pastagens, com problemas simples de conservação. 

VII Terras próprias para florestas. 

VIII Terras próprias somente para abrigo de vida silvestre. 
 

 

 

 

Acresce-se à análise, a informação a respeito de oito situações previsíveis nos imóveis, 
que estão assim divididas: 
 

Situação Características 

Ótima – 100% Imóvel com face para rodovia asfaltada, importância limitada das 
distâncias. 

Muito boa – 
90% 

Imóvel servido por rodovia de primeira classe, não pavimentada, 
importância relativa das distâncias. 

Boa 80% Imóvel servido por rodovia não pavimentada, mas que ofereça seguras 
condições de praticabilidade, durante todo ano, importância significativa 
das distâncias. 

Regular 0,70 Imóvel servido por rodovia secundária em condições satisfatórias de 
praticabilidade. 

Sofrível 60% Imóvel servido por rodovia secundária em condições relativas de 
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praticabilidade. 

Inconveniente 
50% 

Imóvel servido por rodovia secundária em más condições de 
praticabilidade. 

Má 40% Como a anterior, porém interceptada por fechos nas servidões e com 
problemas sérios de praticabilidade na estação chuvosa, distâncias e 
classe de estrada equivalendo. 

Péssima 30% Como a anterior, com sérios problemas de praticabilidade mesmo na 
estação seca, interceptada por córregos e ribeirões, sem pontes, com vau 
cativo ao volume das águas. 

 

 

Após inúmeras pesquisas do funcionamento prático, chegou-se a esta prática Tabela 

de Homogeneização de Terrenos Rurais: 

 

 
VALORES RELATIVOS DE TERRAS RÚSTICAS SEGUNDO A CAPACIDADE DE USO DO 
SOLO E A SITUAÇÃO DO IMÓVEL DO PONTO DE VISTA DA CIRCULAÇÃO 

Classe 
Situação 

I 
100% 

II 
90% 

III 
80% 

IV 
70% 

V 
60% 

VI 
50% 

VII 
40% 

VIII 
30% 

Ótima 100% 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 

Muito boa 90% 0,90 0,81 0,72 0,63 0,54 0,45 0,36 0,27 

Boa 80% 0,80 0,72 0,64 0,56 0,48 0,40 0,32 0,24 

Regular 70% 0,70 0,63 0,56 0,49 0,42 0,35 0,28 0,21 

Sofrível 60% 0,60 0,54 0,48 0,42 0,36 0,30 0,24 0,18 

Inconveniente 50% 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,20 0,20 0,15 

Má 40% 0,40 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 

Péssima 30% 0,30 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 0,09 
 
 
VALOR ENCONTRADO UTILIZANDO-SE O METODO COMPARATIVO E APRESENTADO NOS 
CALCULOS ANTERIORES: 
 
VALOR MÉDIO= R$ 4.508,31 por hectare da fazenda São Pedro II calculado pelo método 
comparativo; 
 
 
UTILIZANDO O METODO MENDES SOBRINHO: 
 

Valor médio de negócio realizado na região, considerando um imóvel classificado 

como imóvel da “ classe V “ e “ situação regular” - Valor médio de negócio de venda 

realizado equivalente a R$ 11.270,85 (onze mil, duzentos e setenta reais e oitenta e cinco 

centavos) por hectare da fazenda São Francisco em na região de Campo Verde;  

 

Com essa tabela poderemos operar da seguinte forma:  
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O imóvel enquadra na classe V e situação regular 70%- (fator 0,42), na pesquisa 

encontramos um imóvel situado na região da área a ser avaliada, em área similar e vendida 

por R$ 11.270,85 por hectare (fazenda São Francisco, classe1-situação 100%). 

Através de um cálculo com uma regra de três simples, ou através de índice da tabela 

acima temos, R$ 11.270,85 por hectare x fator 0,42 teremos um valor de R$ 4.733,76 por 

hectare.     

Comparando o valor obtido pelo cálculo pelo Método Comparativo Direto de Dados 

de Mercado e também UTILIZANDO O METODO MENDES SOBRINHO em comparação, 

teremos uma variação de valor em cerca de 4,99 %. 

 

 

 

 

CONCLUI-SE QUE ESSA COMPARAÇÃO 

UTILIZANDO O PROCESSO MENDES SOBRINHO, 

VALIDA O CÁLCULO COM O MÉTODO UTILIZADO 
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23. CONCLUSÃO FINAL 
 

CONCLUSÃO 

 

 Com base em pesquisa de imóveis de natureza e características intrínsecas e 

extrínsecas semelhantes, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de 

Mercado, ponderando as características e os atributos dos dados obtidos por meio de 

técnicas de homogeneização normatizadas que permitem a determinação do valor levando 

em consideração as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, normalmente  

diferentes das flutuações e tendências de outros ramos da economia, conclui-se que o 

Valor de Mercado do  imóvel objeto deste Parecer Técnico de Análise Mercadológica 

é de R$ 7.210.768,03; admitindo-se uma variação de até 3% (três por cento), para cima ou 

para baixo, ou seja, entre o mínimo de R$ 6.994.444,99 e o máximo de R$7.427.091,07 

 

 
 
 
 
Curitiba-PR, 30 de março de 2017. 
 
 
 
Homero Pampolini Junior 
Advogado, Administrador, Perito Judicial e Imobiliário  

 OAB – PR 78.848 / CRA – PR 13.270 / CRECI – PR F15.260 – CNAI-COFECI - 1889 
 hpjpericias@gmail.com 
 Curitiba - Paraná 
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DEMONSTRATIVO 

DAS 

AMOSTRAS 
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25.DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS AMOSTRAS 

Amostra 1 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Santo Antonio Leverger MT, com matricula 5.841 do registro de imóveis.  
 
Com 10.117 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
 
  
Amostra 2 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Campo Verde MT, com matricula 8.477 do registro de imóveis.  
 
Com 652 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
 

 
Amostra 3 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Campo Verde MT, com matricula 8.478 do registro de imóveis.  
 
Com 751 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
 
 
Amostra 4 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Campo Verde MT, com matricula 8.899 do registro de imóveis.  
 
Com 1.502 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
 
  
 
 
 
 



Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM 
  

 

PTAM emitido em 30/03/2017, as 08:00 hs Página 36 

Amostra 5 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Campo Verde MT, com matricula 12.190 do registro de imóveis.  
 
Com 11 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
 
 
Amostra 6 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Campo Verde MT, com matricula 12.027 do registro de imóveis.  
 
Com 600 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
 
 
Amostra 7 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Poconé MT, com matricula 19.236 do registro de imóveis.  
 
Com 333 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
 
 
Amostra 8 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Poconé MT, com matricula 1.981 do registro de imóveis.  
 
Com 299 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
 

 
Amostra 9 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Poconé MT, com matricula 19.403 do registro de imóveis.  
 
Com 817 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
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Vocação para a pecuária e agricultura. 
 
. 
Amostra 10 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Poconé MT, com matricula 19.255 do registro de imóveis.  
 
Com 161 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
 
 
Amostra 11 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Poconé MT, com matricula 19.256 do registro de imóveis.  
 
Com 336 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
 
 
Amostra 12 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Poconé MT, com matricula 19.235 do registro de imóveis.  
 
Com 1.502 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
 
 
Amostra 13 
 
Identificação e caracterização do imóvel: 
 
Em Poconé MT, com matricula 19.181 do registro de imóveis.  
 
Com 299 hectares de serrado com pasto nativo e mata. 
 
Vocação para a pecuária e agricultura. 
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AMOSTRAS RETIRADAS EM ANÚNCIOS ABAIXO 

Amostra 14 -  ANUNCIO OLX –TRANSCRIÇÃO DIRETA 

Fonte: t.olx.com.br/regiao-de-rondonopolis-e-sinop/terrenos/fazenda-com-438-hectares-no-
mato-grosso-ideal-para-cria-e-recria-de-gado-
246838169?xtmc=FAZENDA+CAMPO+VERDE&xtnp=1&xtcr=1 
 

Preço: R$4.000.000,00 

 

Fazenda com 438 hectares no MATO GROSSO ideal para cria e recria de gado 

 

DESCRIÇÃO: 

Fazenda no MATO GROSSO excelente para criação de gado com 438 hectares, toda 

formada e com reserva legal preservada. 

 

ROTA: 

Distante 20 km de Nova Brasilândia - MT. 

Distante 200 km da capital Cuiabá-MT e 90 km de Campo Verde-MT. (de Cuiabá a Nova 

Brasilândia o trajeto é praticamente quase todo asfaltado, faltando apenas 20 km de estrada 

de chão na chegada da cidade). 

 

BENFEITORIAS: 

Casa sede em alvenaria 

Paiol 

Energia Elétrica 

Telefone Celular  

Toda cercada em arame liso 5 fios (cerca em aroeira). 

Curral em aroeira em bom estado. 

Banhada com rio em toda a sua extensão lateral e mais dois córregos que cortam a 

propriedade. 

Terra de boa qualidade com Pastagem em Brachiaria (pastos de boa qualidade, incluindo a 

recente formação nesse ano, de mais 90 hectares da área também com Brachiaria). 

 

Preço R$ 10 mil reais o hectare. 

 

Forma de pagamento: Uma parte a Vista e o restante aceita propostas. 

 

Para maiores informações: 

 

Falar com JOÃO PAULO (Proprietário) 

 

- Contato pelo Fone: (65) 9 9260-0545 (Claro) 
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- ou WhatsApp para (65) 9 8126-4011. 

 
 
Amostra 15 - ANUNCIO OLX- TRANSCRIÇÃO DIRETA 

Fonte: http://mt.olx.com.br/regiao-de-rondonopolis-e-sinop/terrenos/ajc-imoveis-rurais-
fazenda-180-ha-183345811?xtmc=FAZENDA+CAMPO+VERDE&xtnp=1&xtcr=7 
 
DESCRIÇÃO RESUMIDA 

Área 180 hectares (Município de Dom Aquino) 

Fazenda está a 36 km de Primavera do Leste sentido Campo Verde, sendo 28 km asfalto e 8 

de estrada de chão, a área está formada, muito boa de água pois possui dois rios e sete 

nascentes. 

Valor R$ 8.000,00 o hectare !!! 

 

Amostra 16- ANUNCIO OLX 

Fonte: http://mt.olx.com.br/regiao-de-rondonopolis-e-sinop/terrenos/fazenda-soja-2-120-hec-
ribeirao-cascalheira-mt-246683199 
 

Preço: R$18.000.000 

São 2.120 Hectares em Ribeirão Cascalheira com 1.030 há. em soja há vários anos, 250 há 

em pasto, com casa sede, casas para funcionários, barracão, á 35 Km de Ribeirão 

Cascalheira – MT, à 6 Km do asfalto. 

Observação: Documentação ok, e georreferenciada. 

R$ 170 Sacas de Soja por Hectare. 

R$ 18.000.000,00 ( Entrada + 3 parcelas anuais em sacas de soja ) 
 
 

 
 
 

 

http://mt.olx.com.br/regiao-de-rondonopolis-e-sinop/terrenos/ajc-imoveis-rurais-fazenda-180-ha-183345811?xtmc=FAZENDA+CAMPO+VERDE&xtnp=1&xtcr=7
http://mt.olx.com.br/regiao-de-rondonopolis-e-sinop/terrenos/ajc-imoveis-rurais-fazenda-180-ha-183345811?xtmc=FAZENDA+CAMPO+VERDE&xtnp=1&xtcr=7
http://mt.olx.com.br/regiao-de-rondonopolis-e-sinop/terrenos/fazenda-soja-2-120-hec-ribeirao-cascalheira-mt-246683199
http://mt.olx.com.br/regiao-de-rondonopolis-e-sinop/terrenos/fazenda-soja-2-120-hec-ribeirao-cascalheira-mt-246683199
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26. EQUIPE TECNICA 

COORDENADOR DA EQUIPE 
 
Homero Pampolini Junior 
Advogado, Administrador, Perito Judicial e Imobiliário  
 OAB – PR 78.848 / CRA – PR 13.270 / CRECI – PR 
F15.260 – CNAI-COFECI - 1889 
hpjpericias@gmail.com 
Curitiba - Paraná 
 
ASSISTENTE 

 
Joao Adolfo Bibas 
Corretor Imóvel - CRECI F- 11399 PR 
CNAI 11583- Cadastro Nacional de Avaliadores 

 
CONSULTOR 1: 
 
Rafael Erico Kaluf Pussoli  
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho 

  CREA PR – 23496 D 
 
CONSULTOR 2: 

 
 Fabricio Zanin 
 Engenheiro Florestal 
 Registro Nacional 1714955346  
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27.1 -  MAPA DE ACESSO 
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&docid=5J8ZefHRJa8omM&tbnid=RGKnHBaXoexVBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2F

blog.brasilturista.com.br%2Fpantanal-mato-grossense-descubra-os-encantos%2F&ei=toTrU-

2zN6rl8AGEzIDgCA&bvm=bv.72938740,d.cWc&psig=AFQjCNHkdEXAZ5hbzW5TAWYBZjZLO_Rv

qg&ust=1408030156432129 
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27.2 - FOTO AEREA e SAVANA 
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27.3 LAUDO DE ANALISE DO SOLO 
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27.4 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
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27.5 RELATORIO FOTOGRAFICO AEREO 
 
 
 
 
 Na sequência apresentam-se fotos que compõem o relatório fotográfico aéreo, parcial, 
do imóvel avaliando.



 
 

 

 



 





 





 


