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1. REQUERENTE
PREFEITURA DE SANTA LUZIA D’OESTE
CNPJ: 15.845.365/0001-94
Endereço: Rua 7 de Setembro, nº 2370, Bairro: Centro
Município: Santa Luzia D’Oeste - RO
CEP: 76950-000

2. EMPRESA CONTRATADA
ROMANO ALEX CARDOSO EPP
CNPJ: 18.450.124/0001-34
Endereço: Av. 02 de Junho, nº 3362, Bairro: Jardim Clodoaldo
Município: Cacoal - RO
CEP: 76.963-540
Fone: (69) 3443-4388

2.1 RESPONSÁVEL TÉCNICO
HUGO LEONARDO GOMES DE ALMEIDA
CPF: 031.109.284-50
Título: Engenheiro Agrônomo
RNP: 180663817-7
REA: 39921-D/PE
Fone: (69) 98138-4146

3. INTRODUÇÃO

Pelo presente trabalho a empresa ROMANO ALEX CARDOSO, pessoa jurídica de direito
privado, com inscrição no CNPJ nº 18.450.124/0001-34, aqui denominada simplesmente
CONTRATADA, desenvolveu este Laudo Técnico de Avaliação do Valor da Terra Nua (VTN)
do município de Santa Luzia D’Oeste/RO. O Coordenador e principal autor do trabalho foi o
Engenheiro Agrônomo Hugo Leonardo Gomes de Almeida, responsável pela condução e
elaboração deste.
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4. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

Esta avaliação foi realizada de acordo com a NBR 14.653 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), e teve como objetivo a determinação do atual valor de mercado da
terra nua no Município de Santa Luzia D’Oeste (RO) para fins cadastrais e tributários visando
atender às Instruções Normativas nº 1.640/16 e nº 1.877/19 da Receita Federal do Brasil
(RFB), para fins de arbitramento da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), na hipótese prevista no art. 14 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
A norma recomenda a realização de vistorias, porém, em casos excepcionais, quando for
impossível o acesso ao bem avaliando, admite-se a adoção de uma situação paradigma,
desde que acordada entre as partes. É o caso desta avaliação. Dada a impossibilidade da
realização de vistoria nas propriedades, para o levantamento de VTN médio, foi realizada
apenas um levantamento fotográfico da fisionomia da região, e adotou-se a caracterização do
bem avaliando via dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Entidade Autárquica de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER) e do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), obtidas nos termos do art. 16 da Lei nº
9.393, de 19 de dezembro de 1996.

4. VALOR DA TERRA NUA (VTN)

O Valor da Terra Nua (VTN) é o preço de mercado do imóvel, entendido como o valor do
solo com sua superfície e a respectiva mata, floresta e pastagem nativa ou qualquer outra
forma de vegetação natural, excluídos os valores de mercado relativos a:

I.

Construções, instalações e benfeitorias;

II.

Culturas permanentes e temporárias;

III.

Pastagens cultivadas e melhoradas; e

IV.

Florestas plantadas.

Observados os seguintes critérios, referidos nos incisos I a III do art. 12 da Lei nº 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993:

I.

Localização do imóvel;
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II.

Aptidão agrícola; e

III.

Dimensão do imóvel.

5. APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS

A IN RFB nº 1.877/2019 em seu Art 2º considera:
I - aptidão agrícola: classificação que busca refletir as potencialidades e restrições para o
uso da terra e as possibilidades de redução das limitações de seu uso em razão de manejo
e melhoramento técnico, de forma a garantir a melhor produtividade e a conservação dos
recursos naturais; e
II - uso da terra: utilização efetiva da terra, que pode estar ou não de acordo com a aptidão
agrícola, e que, no caso de estar em desacordo, compromete a produtividade potencial ou
a conservação dos recursos naturais.
Em seu Art. 3º As terras, consideradas suas respectivas condições de manejo, deverão
ser enquadradas segundo as seguintes aptidões agrícolas:
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 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
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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.

6. CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIADO

Santa Luzia D'Oeste é um município brasileiro do Estado de Rondônia. Localiza-se a uma
latitude 11º51'20" sul e a uma longitude 61º47'00" oeste, estando a uma altitude de 260
metros. Possui uma área de 1.197,796 km².
Sua população estimada em 2020 pelo IBGE foi de 6.216 habitantes, configurando a 38º
do Estado de Rondônia, fazendo parte da região centro-sul do Estado de Rondônia, conhecida
popularmente como Zona da Mata no qual contempla 8 municípios: Rolim de Moura, Novo
Horizonte D’Oeste, Nova Brasilândia D’Oeste, Castanheiras, São Felipe D’Oeste, Santa Luzia
D’Oeste, Alta Floresta D’Oeste e Alto Alegre dos Parecis.
Seu território tem como limite as cidades de Rolim de Moura ao Norte; Alta Floresta
D’Oeste e Parecis a Oeste; Alto Alegre dos Parecis ao Sul; São Felipe D’Oeste a Leste.

Distante 503 Km da capital Porto Velho, o acesso rodoviário se faz percorrendo a
Rodovia BR 364 por 442 Km até o entroncamento da RO 479 no Município de Cacoal,
seguindo pela RO 479 e RO 383 uns 59 Km, até a Rua Jorge Teixeira de Oliveira em Santa
Luzia D’Oeste.
Santa Luzia D’Oeste tem o clima tipo Af – Tipo equatorial ou tropical. O clima equatorial
costuma a ser caracterizado pela elevada temperatura média do ar; entre 24 °C e 27 °C, com
média mensal sempre superior a 18 °C e pela alta pluviosidade (superior 2000 mm de
precipitação total anual e precipitação média mensal superior a 60 mm em todos os meses do
ano) de acordo com a Köppen e Geiger.

A região fitoecológica possui cobertura tipo Floresta Ombrófila com pequenas manchas de
cobertura não vegetal. Com aspectos das seguintes subclasses de vegetação ombrófila:

A Floresta Ombrófila Densa (também chamada de Floresta Pluvial Tropical) Submontana
com Dossel Emergente (Dse, IBGE 2006), é um tipo de vegetação caracterizado como mata
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perenifólia (ou seja, sempre verde). Ocorre nas partes mais baixas das encostas, sobre relevo
convexo, comumente de boa drenagem e profundidade, geralmente cambissolos ou
argissolos. São áreas relativamente estáveis, de declividade moderada, que permitem o
estabelecimento de vegetação florestal densa e alta, cujo dossel é de até 50 m, com árvores
emergentes de até 40 m de altura. Possui densa vegetação arbustiva, composta por
samambaias, arborescentes, bromélias e palmeiras. As trepadeiras e epífitas (bromélias e
orquídeas), bem como os cactos e as samambaias também são muito abundantes. Nas áreas
úmidas - às vezes, temporariamente encharcadas, antes da degradação promovida pela ação
antrópica, ocorriam figueiras, jerivás (palmeira) e palmitos (Euterpe edulis). Corresponde a
menor porção desse tipo de vegetação na região. Essa formação está comumente situada
entre 10 e 600 metros de altitude, mas que no município de Santa Luzia D’oeste apresenta
médias de 260 metros de altitude.
A Floresta Ombrófila Aberta Submontana (Asp, IBGE 2006) pode ser observada distribuída
por toda a Amazônia e mesmo fora dela principalmente com a faciação floresta com palmeiras.
É considerada um tipo de transição da floresta ombrófila densa, caracterizando-se por
gradientes climáticos com mais de 60 dias secos. Na região de Santa Luzia D’oeste apresenta
2 (duas) faciações florísticas: com cipó, nas áreas de depressões circulares do embasamento
pré-cambriano; e com palmeiras, em terrenos areníticos;
A floresta ombrófila da área além de sofrer extração seletiva de madeira, reduzindo o
estoque de carbono de espécies arbóreas de valor comercial, também foi substituída por
pastagens plantadas (Ap.A, IBGE 2006) correspondendo atualmente a maior porção no
município.

Figura 1 Vegetação da Região do
Município de Santa Luzia D'Oeste.
IBGE 2006.
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7. UNIDADES DE CLASSES DE SOLOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D’OESTE.

7.1.



Características Dos Solos

PVAe13 - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico, textura média/argilosa,
relevo plano e suave ondulado + ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico e léptico,
textura média/argilosa e média, fase pedregosa, relevo suave ondulado e ondulado +
ARGISSOLO VERMELHO Eutroférrico típico, textura media/argilosa e média pouco
cascalhenta/argilosa cascalhenta, relevo suave ondulado, todos A moderado.



PVAe19 - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico, textura média, A moderado,
relevo suave ondulado + CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Órtico, textura argilosa, +
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico, textura média/argilosa, A moderado,
ambos relevo ondulado, todos típicos.



PVAe22 - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico léptico, textura argilosa/muito
argilosa e média argilosa, A moderado, fase rochosa, relevo forte ondulado + afloramento
de rochas, relevo forte ondulado e montanhoso, + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO
Distrófico léptico, textura média/argilosa e média cascalhenta/argilosa, A moderado, fase
rochosa, relevo forte ondulado.
7.1.1. Descrição da classificação
o ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO: A classe dos Argissolos Vermelho-Amarelos
está presente em todo o território nacional. Ocorrem em áreas de relevos mais
acidentados e dissecados. As principais restrições são relacionadas à fertilidade,
em alguns casos, e susceptibilidade à erosão.
o ARGISSOLO VERMELHO: Argissolos de cores vermelhas acentuadas devido a
teores mais altos e à natureza dos óxidos de ferro presentes no material originário,
em ambientes bem drenados. Apresenta fertilidade natural muito variável devido à
diversidade de materiais de origem. O teor de argila no horizonte subsuperficial (de
cor vermelha) é bem maior do que no horizonte superficial, sendo esse incremento
de argila percebido sem dificuldade quando se faz o exame de textura, no campo.
Ocorrem geralmente em áreas de relevo ondulado, mas podem ser identificados em
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áreas menos declivosas, o que favorece a mecanização. As principais limitações
são os declives dos terrenos mais acidentados e a deficiência de fertilidade.
o CHERNOSSOLO ARGILÚVICO: Solos pouco profundos com horizonte superficial
A chernozêmico sobre horizonte B textural avermelhado, com argila de atividade e
saturação por bases alta. Ocorrem em quase todas as regiões do Brasil, em
pequenas extensões, geralmente associados às rochas pouco ácidas em climas
com estação seca acentuada. A fertilidade é bastante elevada, logo, as condições
para o enraizamento em profundidade são muito boas, principalmente se a
profundidade do solo for adequada. s limitações de uso relacionam-se ao risco de
erosão, pois apesar de serem de textura argilosa ou muito argilosa, geralmente
ocorrem em relevo ondulado ou fortemente ondulado. Outro aspecto refere-se à
dificuldade no preparo do solo devido a sua consistência muito dura no estado seco,
sendo o solo sujeito à compactação. Além disso, a mecanização agrícola é também
dificultada em declives mais acentuados.
o Eutróficos: Solos de alta fertilidade.
o Distróficos: Solos de baixa fertilidade.
o Típicos: Não apresentam nenhuma característica restritiva no quarto nível de
classificação.
o Eutróférricos: Solos de alta fertilidade e com altos teores de Fe nos horizontes
superficiais.
o Lépticos: Restrição à drenagem devido a contato lítico na subsuperfície.
o Órticos: Não apresentam restrição ao uso e manejo.

8. MERCADO DE TERRAS NA REGIÃO (MRT)

Rolim de Moura configura-se como a “capital” regional do MRT Cone Sul, em virtude
de sua maior atividade econômica e maior índice populacional. Consequentemente, é
o polo de referência no mercado de negócios de terras da região.
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8.1.

Módulo médio e Custo-família
Segundo Relatório de Análise de Mercados de Terras (RAMT) 2019 da

Superintendência Regional em Rondônia (SR-17/RO) do INCRA, encontram-se
implantados nesta região 15 projetos de assentamento convencional, 1 projeto casulo
e 1 projeto de desenvolvimento sustentável. O módulo médio da parcela em projetos
de assentamento convencional nesta região é de 28,2293 hectares.
A SR-17/RO aferiu o valor médio geral de terras no MRT de R$ 11.688,98 que
multiplicado pelo módulo médio, o valor do Custo-Família é R$ 329.971,74.

8.2.

Tipologias características
A tipologia predominante do MRT é a pecuária. Segundo dados da IDARON

(2018), o efetivo pecuário da região é de 1.634.319 cabeças de gado, em sua maior
parte de rebanho de corte. Excluindo-se as áreas públicas de preservação, teríamos
um quociente de 1,26 cabeças por hectare. Já o município de Santa Luzia D’Oeste,
segundo o IBGE (censo agropecuário – 2017) possui uma área de 84.667 hectares
destinados a estabelecimentos agropecuários e 117.094 cabeças de gado resultando
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num quociente de 1,38 cabeças por hectare o que evidencia a característica pecuária
do município aqui estudado.
O cultivo do café é comum também sendo a exploração predominante de forma
mista com a pecuária.
Segundo a SR-17/RO não foram constatados quaisquer negócios realizados
e/ou ofertas relativos a tipologia “vegetação nativa” no período de pesquisa e
levantamento de dados da MRT Zona da Mata.
9. ZONEAMENTO SOCIO ECOLÓGICO ECONÔMICO – ZSEE.
9.1.

ZONA 1

Áreas de usos agropecuários, agroflorestais e florestais

9.1.1.1.

Descrição da Zona

Zonas de ocupação da terra para diferentes usos, principalmente agropecuários,
com graus variáveis de ocupação e de vulnerabilidade ambiental, que caracterizam
diferentes subzonas.

9.1.1.2.

Diretriz da Zona

Como diretriz geral, deve ser estimulada o desenvolvimento das atividades
primárias em áreas já desmatadas ou antropizadas, com práticas adequadas e manejo
no uso dos recursos naturais, especialmente o solo, de forma a maximizar os custos de
oportunidade representados pelo valor da floresta. Deve-se estimular também o manejo
sustentado dos recursos florestais e, em particular, o reflorestamento e recuperação de
áreas degradadas, de preservação permanente (matas ciliares e de encostas) e da
reserva legal, incluindo o aproveitamento alternativo da vegetação secundária
(capoeira). Recomenda-se, ainda, a aplicação de políticas públicas compensatórias
visando a manutenção dos recursos florestais remanescentes, evitando a sua
conversão para sistemas agropecuários extensivos. As obras de infra-estrutura tais
como estradas, deverão estar condicionadas às diretrizes de uso das subzonas.
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9.1.2. SUBZONA 1.1

Composta por áreas de floresta fora de unidades de conservação. Aptidão agrícola
predominantemente

boa.

Apresenta

vulnerabilidade

natural

à

erosão

predominantemente baixa.

9.1.2.1.

Diretriz da Subzona

Os projetos de reforma agrária devem ser direcionados para estas áreas. Devem
ser implementadas políticas públicas para a manutenção e recuperação de, pelo
menos, 20% da cobertura vegetal natural desta subzona.Nas áreas convertidas é
recomendado o estímulo ao incremento da produtividade agropecuária, baseada em
técnicas agrícolas mais modernas, inclusive a irrigação, com incentivos para
agroindústrias, de forma a maximizar os custos de oportunidade representados pelo
valor da floresta.

9.1.3. SUBZONA 1.4

Composta de áreas que apresentam infraestrutura propícia à exploração das terras,
abrange 13.405,31 km², equivalentes a 5,62% da área total do Estado. As condições
ambientais impõem restrições ao desenvolvimento das atividades de conversão da
cobertura vegetal natural. A vulnerabilidade natural à erosão é predominantemente alta.
Tendo em vista o expressivo potencial hidrelétrico de alguns rios, com pequenas
centrais de produção, os ecossistemas desta subzona são de relevante interesse para
a preservação dos recursos naturais, em especial os hídricos.

9.1.3.1.

Diretriz da Subzona

I - nas áreas já desmatadas, recomenda-se a implantação de sistemas de
exploração que garantam o controle da erosão, tais como: reflorestamento,
consórcios agroflorestais e culturas permanentes, de modo geral;
II - desmatamentos

incrementais

serão

condicionados

à vulnerabilidade à

erosão, às potencialidades, às fragilidades naturais e ao uso pretendido, com
políticas públicas para o estímulo da manutenção da cobertura vegetal natural;
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10. UTILIZAÇÃO DE TERRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D’OESTE
Segundo o IBGE (Censo agropecuário, 2017), Santa Luzia D’Oeste possui área de 84.667
hectares em 1.023 estabelecimentos agropecuários.

Utilização

Área (ha)

Lavoura de Temporária

6.534

Lavoura Permanente

977

APP e Reserva Legal

12.011

Matas e Florestas Naturais

1.563

Florestas Plantadas

39

Pastagens Plantadas Degradadas 1.068
Pastagens Plantadas em Boas
Condições
Área irrigada
Sistema de preparo do solo com
plantio direto na palha

58.320
1.551
4.369

Fonte: Resultados do Censo agropecuário IBGE 2017.

11. METODOLOGIA
Para a avaliação do Valor da Terra Nua (VTN) para o município de Santa Luzia D’Oeste
(RO) utilizou-se o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado com Laudo Simplificado
de acordo com a NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que
identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos
elementos comparáveis constituintes da amostra.
Para o levantamento desses valores foram consultados, dados e informações fornecidos
por diversos trabalho atuais de órgãos governamentais como EMATER-RO, SEDAM, IDARON
e INCRA.
Determinado o VTN, com base nos dados levantados, conforme autoriza o art. 5º da
Instrução Normativa RBF nº 1.877/2019, e conforme o Relatório de Análise de Mercado de
Terras do Estado de Rondônia – MRT, referente ao mercado da região da Zona da Mata e o
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município de Santa Luzia D’Oeste, publicado pela SR-17/RO INCRA em Novembro de 2019,
e optamos pela sua correção anual através do Índice nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) referente ao período de Dezembro de 2020 considerando Janeiro de 2021.
Em atendimento à Instrução Normativa RBF nº 1.877/2019 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.

Neste contexto, a presente avaliação do Valor da Terra Nua (VTN) nomeia e atualiza os
valores médios observado pelo SR-17/RO INCRA anteriormente levantados em 2019, e
corrigido por este laudo de avaliação com data base de 1º de janeiro de cada ano, conforme
determina o art. 5º,§1º , parágrafo I, da Instrução Normativa RFB nº 1.877/2019.

Para 1º de janeiro de 2021, os valores foram reajustados em 5,45% que corresponde ao
INPC acumulado referente ao período de dezembro de 2020 e sendo considerando para
janeiro de 2021.

12. CONCLUSÃO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.877, de 14 de Março de
2019, seguem abaixo as informações sobre o Valor da Terra Nua (VTN), por hectare (ha), do
município de Santa Luzia D’Oeste (RO) para o ano 2021, com base nos valores apresentados
em 2019, conforme descrito na metodologia, corrigidos pelo INPC acumulado no período de
Dezembro de 2020 a considerar Janeiro de 2021.

Ano

2021

Lavoura

Lavoura

Lavoura

aptidão

aptidão

aptidão

boa

regular

restrita

7.276,56

6.438,08

5.599,60

Silvicultura
Pastagem

ou

plantada

pastagem

Preservação
de fauna ou

natural
5.975,67

3.761,12

flora.
3.549,15

Valores em R$ (reais) por hectare (ha).
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13. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relevo Suave ondulado, altitudes podem chegar a 420m.

Perfil do solo, argissolo vermelho-amarelo
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15. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a esclarecer, encerra-se o presente Laudo Simplificado de Avaliação
do Valor da Terra Nua (VTN), em 16 (dezesseis) páginas digitadas somente no anverso,
incluindo os elementos pré-textuais, sem anexos, todas chanceladas e rubricadas, sendo a
última datada e assinada.
Cacoal, 22/01/2021
_____________________________
Hugo Leonardo Gomes de Almeida
Engenheiro Agrônomo
CREA 39921-D/PE
Matrícula 6532
HLGA
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