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1. REQUERENTE  
 

Nome: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL 

Unidade: ARF Barra do Garças 

Endereço: Avenida Ministro João Alberto, n° 828 

Bairro: Centro 

Município: Barra do Garças - MT 

CEP: 78.600-000 

Fone: (66) 3401-1250 

 

 

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO  

Nome: Cleidiany Silva dos Santos 

Endereço: Rua São João, sn° 

Bairro: Centro 

E-mail: cleidy-ss@hotmail.com 

Município: Ribeirãozinho 

Estado: Mato Grosso 

CEP: 78.613-000 

Título: Engenheira Agrônoma 

CREA/MT: 019138 

Fone: (66) 99625-6558 

 

3. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO 

 

Esta avaliação, realizada pelo Método comparativo direto de dados de 

mercado com procedimentos correlatos a NBR 14.653-3:2004 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tem como objetivo a determinação do atual 

valor de mercado da terra nua (VTN) no Município de Ribeirãozinho (MT) para fins  
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cadastrais e tributários visando atender a Instrução Normativa RFB nº 1877 de 14 

de Março de 2019.  

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIANDO  

 
 

 Adotou-se a caracterização do bem avaliado via dados oficiais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Zoneamento Sócio-Econômico-

Ecológico do Estado de Mato Grosso (SEPLAN) e Plano Municipal de saneamento 

Básico (PMSB). 

Ribeirãozinho é uma cidade do Estado do Mato Grosso. Os habitantes se 

chamam ribeirãozenses. De acordo Cidade Brasil (2019), o município se estende 

por 625,6 km² e contava com 2 199 habitantes no último censo em 2017. Possui 

IDHM de 0,692 (2010) e IDEB 7,1 (2015). A densidade demográfica é de 3,5 

habitantes por km² no território do município. Situado a 464 metros de altitude, 

Ribeirãozinho tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 16° 28' 26'' Sul, 

Longitude: 52° 41' 36'' Oeste. 

O clima é tropical. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. 

Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Aw. A temperatura média é 

de 23.9 °C. Tem uma pluviosidade média anual de 1630 mm. 10 mm é a 

precipitação do mês de Julho, que é o mês mais seco. O mês de Janeiro é o mês 

com maior precipitação, apresentando uma média de 310 mm (Climate-date.org, 

2019). 

De acordo com PMSB (2017), que teve como fonte o Projeto de Zoneamento 

Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2014), a 

área de uma maneira geral é constituída por rochas das Formações Aquidauana, 

Ponta Grossa, Corumbataí e da Superfície Peneplanizada Terciária. As Areias 

Quartzosas são os solos que predominam, e subordinadamente ocorrem 

Cambissolos. Os Latossolos ocupam também lugar de destaque, sendo os de 

textura argilosa associados às Superfícies Terciárias e os de textura média a 

arenitos. O relevo é muito variado, ocorrendo desde plano a escarpado.  

 

https://www.cidade-brasil.com.br/estado-mato-grosso.html


 

Cleidiany Silva dos Santos – CREA/MT 019138  

4 

 

 

 

______________________ LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ___________________ 

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO - MT 

 

O município de Ribeirãozinho está inserido no bioma Cerrado e apresenta 

fitofisionomia característica de Savana Arborizada (IBGE, 2012). A vegetação 

encontra-se os tipos Campo Cerrado, Cerrado, Cerradão e Floresta. As poucas 

planícies que existem, são constituídas ora por Solos Orgânicos associados a Gleis 

Pouco Húmicos e ora por Areias Quartzosas Hidromórficas associadas a Areias 

Quartzosas. Quanto ao uso agrícola, a pastagem predomina em razão da natureza 

dos solos, entretanto, nos chapadões sobre Latossolos de textura argilosa, se 

verificam lavouras comerciais de soja e milho, principalmente (PMSB, 2017). 

De acordo com Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato 

Grosso (2004), os aspectos pedológicos são apresentados na escala 1:250.000 e 

Ribeirãozinho está assentada, na parte mais próxima ao córrego, sobre solo 

Cambissolo álico com horizonte A moderado, textura média, fase Cerrado Tropical 

Subcaducifólio, relevo suave ondulado e ondulado, associado a Podzólico  

vermelho-Amarelo distrófico, horizonte A moderado, textura arenosa/média, fase 

Cerrado Tropical Subcaducifólio, relevo suave ondulado e a Areias Quartzosas 

distróficas, com A moderado, fase Cerrado Tropical Subcaducifólio, relevo suave 

ondulado; e na região da cidade estendendo-se para oeste observa-se a ocorrência 

de domínio de Latossolo Vermelho Escuro distrófico, com horizonte A moderado, 

textura argilosa, fase Cerrado Tropical Subcaducifólio, relevo plano e suave 

ondulado, associado a Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, com A moderado, 

textura argilosa, fase Cerrado Tropical Subcaducifólio, relevo plano e suave 

ondulado. 

A seguir, são descritos os solos que predominam na região de 

Ribeirãozinho, conforme apresentado por SEPLAN (2004): 

Cambissolos Álicos e Eutróficos - São solos minerais, não hidromórficos, que se 

caracterizam pela presença de um horizonte B câmbico (incipiente),  subjacente a 

um horizonte A do tipo moderado. São pouco desenvolvidos, de profundidade 

variada, bem a moderadamente drenado, normalmente com pequena diferenciação 

de horizontes. Na área da Folha o predomínio é dos álicos que são de textura 

média, têm argila de atividade baixa e ocorrem em relevo desde suave ondulado a 

forte ondulado, sob vegetação de Cerrado e Cerradão Subcaducifólios. 
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Têm origem principalmente relacionada a rochas das Formações Aquidauana, 

Ponta Grossa, Corumbataí e Furnas. A presença de cascalhos e de concreções é 

comum em algumas unidades, podendo ocorrer tanto em toda massa do solo, 

como em apenas parte do perfil. Têm sua maior ocorrência a oeste da folha 

próximo a Guiratinga e Alto Garças, mas são verificados em toda folha, ora como 

dominantes, ora como subdominantes ou até mesmo como inclusões, associados a 

Solos Litólicos e à Areias Quartzosas. Os eutróficos têm pouca expressão na área, 

ocorrendo como dominantes em mancha única a sudoeste da Folha (Ce) e como 

subdominantes na unidade Podzólico Vermelho Amarelo (PVe1) a oeste da área da 

Folha. Têm textura média e argilosa, às vezes são cascalhentos e estão sob 

vegetação de Floresta, relacionados a rochas da Formação Aquidauana. A 

potencialidade agrícola é variável. Aqueles que se situam em relevo acidentado, 

com presença ou não de cascalho, possuem fortes limitações. Os de relevo mais 

suave, de boa profundidade, livres de cascalhos até uma certa profundidade, 

podem ser utilizados, entretanto, precisam ter corrigidas as limitações químicas, 

visto que são de baixa fertilidade natural. De modo geral, são muito susceptíveis a 

erosão e, quando de sua utilização, práticas de controle devem ser adotadas. Na 

área da Folha, os que comportam algum uso agrícola, são usados com pastagens. 

 

Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico - São solos minerais, não hidromórficos, 

caracterizados pela ocorrência de um horizonte B latossólico de cores vermelho-

escuras, vermelhas ou bruno-amarelado-escuro, com teores de Fe2O3 entre 8 e 

18% nos solos argilosos ou muito argilosos e normalmente inferiores a 8% nos 

solos de textura média. São profundos, bastante intemperizados, fortemente a bem 

drenados, friáveis a muito friáveis, com grande homogeneidade de características 

ao longo do perfil. Têm baixa fertilidade natural, horizonte A do tipo moderado, 

textura média e argilosa, e ocorrem em relevo plano e suave ondulado, sob 

vegetação de Cerrado Tropical Subcaducifólio. A maioria dos solos de textura 

argilosa e muito argilosa tem sua origem relacionada às Superfícies 

Peneplanizadas Terciárias, já os de textura média, às litologias da Formação 

Aquidauana. 
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Possuem condições físicas favoráveis ao aproveitamento agrícola, tendo nas 

características químicas suas principais limitações. Entretanto com o uso de 

adubos e corretivos são minimizadas estas limitações. Os de textura argilosa, são 

relativamente resistentes à erosão laminar, enquanto os de textura média requerem 

mais cuidados. Quanto ao uso atual, observa-se um certo padrão, sendo que a 

maioria dos solos de textura argilosa está com soja e milho (chapadões). Os de 

textura média têm predomínio de pastagens. Os de textura argilosa concentram-se 

nas proximidades de Alto Garças, Diamantino e Ribeirãozinho, enquanto os de 

textura média ocorrem próximo de Tesouro e Guiratinga.  
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5. METODOLOGIA  
 

Foram adotados os parâmetros da Norma ABNT/NBR 14.653-3:2004. 

Levou-se em consideração o Método comparativo direto de dados de mercado com 

levantamento embasado em informações levantadas no Município de transações e  

opiniões de valores praticados no município com três fontes distintas descritas 

abaixo:  

 
 

https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/mato-grosso/ribeiraozinho-312826/
https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/mato-grosso/ribeiraozinho-312826/
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html
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• Primeira fonte de informação o Setor público Municipal – Secretaria de 

Agricultura de Ribeirãozinho, o dado foi levantado com o Secretario de 

Agricultura Municipal. 

• Segunda fonte de informação Setor Estadual – Empresa Matogrossense de 

Assistência técnica – Empaer, os dados foram levantado com a Engenheira 

Agrônoma responsável pela unidade de Ribeirãozinho. 

• Terceira fonte de informação empresa privada: Empresa de Consultoria MA. 

E, os dados foram levantados com Engenheira Agrônoma responsável pela 

empresa. 

O levantamento contemplam os valores praticados no mercado de terra nua do 

município (VTN), dentro das 6 (seis) classes de aptidão agrícolas estabelecidas 

pela receita federal conforme a instrução normativa Instrução Normativa RFB nº 

1877/2019. As classes de aptidão agrícola foram classificadas da seguinte forma:  

I - lavoura - aptidão boa: terra apta à cultura temporária ou permanente, sem 

limitações significativas para a produção sustentável e com um nível mínimo de 

restrições, que não reduzem a produtividade ou os benefícios expressivamente e 

não aumentam os insumos acima de um nível aceitável; 

II - lavoura - aptidão regular: terra apta à cultura temporária ou permanente, que 

apresenta limitações moderadas para a produção sustentável, que reduzem a 

produtividade ou os benefícios e elevam a necessidade de insumos para garantir 

as vantagens globais a serem obtidas com o uso; 

III - lavoura - aptidão restrita: terra apta à cultura temporária ou permanente, que 

apresenta limitações fortes para a produção sustentável, que reduzem a 

produtividade ou os benefícios ou aumentam os insumos necessários, de tal 

maneira que os custos só seriam justificados marginalmente; 

IV - pastagem plantada: terra inapta à exploração de lavouras temporárias ou 

permanentes por possuir limitações fortes à produção vegetal sustentável, mas que 
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é apta a formas menos intensivas de uso, inclusive sob a forma de uso de 

pastagens plantadas; 

V - silvicultura ou pastagem natural: terra inapta aos usos indicados nos incisos I a 

IV, mas que é apta a usos menos intensivos; ou 

VI - preservação da fauna ou flora: terra inapta para os usos indicados nos incisos I 

a V, em decorrência de restrições ambientais, físicas, sociais ou jurídicas que 

impossibilitam o uso sustentável, e que, por isso, é indicada para a preservação da 

flora e da fauna ou para outros usos não agrários. 

Após reunião, calcula-se o valor médio entre as três fontes de informação, 

levantados para o Valor da Terra Nua dentro de cada classe de aptidão agrícola no 

Município. O levantamento foi realizado no mês de Maio de 2019, tendo como 

referência os valores praticados em 1º de janeiro de 2019. Os Valores de Terra 

Nua levantados servem como valor médio referencial para o município. 

 
6. AVALIAÇÃO  
 
 

Em atendimento à Instrução Normativa RBF nº 1877/2019, foi realizada em 

2019 a avaliação do VTN para áreas de lavoura com aptidão boa, lavoura com 

aptidão regular, lavoura com aptidão restrita, pastagem plantada, silvicultura ou 

pastagem natural e preservação da fauna ou flora, que tiveram como referência a 

data de 1° Janeiro de 2019 dos valores de mercado. 

Dados os valores do levantamento foi calculado a média de cada aptidão e 

determinado o Valor de Terra Nua (VTN) para o ano de 2019 em Ribeirãozinho - 

MT. 
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7. CONCLUSÃO  

 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB N° 1877/2019, de 

15 de Março de 2019, envio abaixo as informações sobre o Valor da Terra Nua no 

município de Ribeirãozinho/MT para o ano de 2019. 

 

Tabela 01: Valor da Terra Nua (VTN) para o Município de Ribeirãozinho (MT) - 2019 

Ano Lavoura de 
aptidão boa 

Lavoura 
aptidão 
Regular 

Lavoura 
aptidão 
Restrita 

Pastagem 
Plantada 

Silvicultura 
ou 
Pastagem 
Natural 

Preservaç
ão da 
Fauna ou 
Flora 

2019 R$ 17.100,00 R$ 12.600,00 R$ 10.600,00 R$ 8.000,00 R$ 5.300,00 R$ 4.000,00 

 
 
8. ENCERRAMENTO  

 
Nada mais havendo a esclarecer, encerra-se o presente Laudo de Avaliação 

do Valor da Terra Nua (VTN), em 10 (dez) páginas digitadas somente no anverso, 

incluindo os elementos pré-textuais, sem anexos, todas chanceladas e rubricadas, 

sendo a última datada e assinada. 

 

Ribeirãozinho (MT), 06 de Junho de 2019. 

 

 
 

Cleidiany Silva dos Santos 
Engº Agrônoma 

CREA/MT 019138 
 
 
 
 
 
 
 
 




