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Introdução 

A municipalização do Imposto Territorial Rural (ITR) foi instituída por meio da Lei nº 11.250/2005. 

 Em síntese a Secretaria da Receita Federal, passou a celebrar convênios com o Distrito Federal e os 

municípios, a fim de delegar as atribuições de fiscalização, lançamento dos créditos tributários e cobrança 

do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da 

Receita Federal. 

Assim o município tornou-se apto a implementar políticas de fiscalização, o que engloba a discussão 

quanto ao Valor da Terra Nua (VTN) e áreas não tributáveis. 

Este trabalho foi disciplinado na Instrução Normativa RFB Nº 1877, DE 14 DE MARÇO DE 2019, que 

define os conceitos gerais a serem utilizados para apuração do valor de terra nua nos municípios que optaram 

por realizar a municipalização do ITR. 

Consta aqui o resumo dos trabalhos realizados para ajuste e atualização do zoneamento de Aptidão 

Agrícola para o município de Nossa Senhora do Livramento propostos pela Secretaria de Finanças deste 

município e também os trabalhos de coleta e processamento de dados par obtenção dos valores de terra 

nua para cada classe de aptidão agrícola com ocorrência no município.  
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Objetivo 

Obter o Valor de Terra nua para as tipologias de Aptidão Agrícola (previstas na Instrução Normativa 

RFB Nº 1877, DE 14 DE MARÇO DE 2019), para o município de Nossa Senhora do Livramento – MT. 
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1. Resumo Geral 

 De forma geral o trabalho pode ser dividido em Atualização do Mapa de Aptidão Agrícola e 

Coleta Processamento de Informações Imobiliárias. 

Na primeira etapa, utilizando o mapa de aptidão agrícola proposto pela SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEPLAN)  como plataforma inicial, deu-se início a 

aplicação de vários recursos técnicos e tecnológicos (levantamento de campo, mapa de solo, imagem de 

satélite, modelo de relevo entre outros) a fim de restabelecer perímetros, reclassificar, dividir e criar 

novas zonas de aptidão agrícola. O emprego dessas técnicas permitiu melhorar a escala de mapeamento, 

conferindo maior precisão cartográfica e de classificação. 

Não se tratando portando de uma nova metodologia de Classificação de Aptidão Agrícola, e sim 

de uma atualização do estudo anterior com uso de novas ferramentas. 

Na segunda etapa foi realizado busca por imóveis em oferta no mercado imobiliário formal 

(imobiliárias, busca em campo, sites). 

O processamento das informações foi realizado utilizando ferramentas de geoestatística e 

planilhas eletrônicas. 
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2. Atualização do Mapa de Aptidão Agrícola 

O primeiro passo foi levantar todos os insumos oficiais a serem utilizado para a realização da 

atualização do mapa de aptidão agrícola proposto pela SEPLAN. Foi criado um banco de dados central que 

possibilitou reunião de todas as informações levantadas e que foram utilizadas no trabalho de adequação de 

perímetros, reenquadramento e subdivisão das Zonas de Aptidão Agrícola originais. 

2.1 Limite municipal 

A abrangência do trabalho é o perímetro do município de Nossa Senhora do Livramento-MT. O 

perímetro foi obtido de acordo com a Lei 10.500/2017 que estabelece a nova divisão municipal no Mato 

Grosso. Tal perímetro, foi adequado aos vetores cartográficos de elementos naturais ou artificiais 

remodelados na construção da base cartográfica de referência produzida para este trabalho. 

O limite do município foi adequado a nova malha hidrográfica do projeto que foi desenho sobre 

imagem do satélite Sentinel2 com resolução espacial de 10 m com data atualizada do dia 25 de junho de 

2021, o que resultou em uma base mais detalhada e precisa do ponto de vista geométrico e geoposicional. 

O ajuste sobre a nova base permitiu quantificações de áreas mais precisas para o trabalho. A figura 

1 mostra um exemplo da melhoria na representação do limite do município. 
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Figura 1 – Mapa do perímetro municipal utilizado no trabalho. 

A figura 1 ilustra a forma final do perímetro após as novas adequações. 

2.2 Mapa de Hidrografia 

O mapeamento de hidrografia foi utilizado de acordo com a base cartográfica digital elaborada pelo 

Ministério do Meio Ambiente/Divisão do Serviço Geográfico Brasileiro – MMA/DSG, Base Municipal Seplan-

MT na escala 1:100.000.  

A figura 2 mostra o mapa hidrográfico do município. 
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Figura 2 – Perímetro final adequado na nova malha hidrográfica. 

2.3 Mapa de Tipologia Vegetal 

O mapeamento de tipologia vegetal utilizado foi o da SEPLAN de MT. Com base conhecimento da 

hidrografia e da tipologia florestal ajudam na análise de decomposição dos valores das ofertas, uma vez que 

os custos para preparo de solo nas áreas de Savana são representativamente menores que nas áreas de 

Floresta. 
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Figura 3 – Distribuição das classes de Tipologia Vegetal no município. 

2.4 Mapa de Solos 

O mapeamento de solos utilizado foi fornecido pela SEPLAN MT/RadamBrasil e constitui dado oficial 

sobre os quais o Governo do Estado desenvolve políticas públicas. 

Este mapeamento constituiu insumo de grande relevância nesse trabalho, visto que em vários pontos 

de adequações das zonas de aptidão agrícola, o mapeamento de solo subsidiou as decisões. 

O mapeamento de solo da SEPLAN MT/RadamBrasil é mais detalhado que o seu mapeamento de 

Aptidão Agrícola (já que este é uma média de vários estudos), o que permitiu melhor representatividade na 

definição das Zonas de Aptidão Agrícola. 
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Figura 4 – Distribuição das Classes de solo no município Nossa Senhora do Livramento - MT. 

2.5 Topografia 

A topografia do município e suas relações com a valorização e depreciação das propriedades rurais 

foram analisadas através do modelo de relevo fornecido pela Agência Espacial Norte Americana (NASA) por 

meio da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM) ou Missão Topográfica de Radar Embarcada, de modo a 

gerar uma base completa de cartas topográficas digitais terrestres de alta resolução e que contribuiu para a 

elaboração do estudo de relevo e das curvas de nível geradas através desse modelo. 

Esses dados foram utilizados para a tomada de decisões quanto a adequações nos perímetros das 

Classes de Aptidão Agrícola, devido à grande influência do relevo em relação a decisão de técnicas de manejo 

e mecanização das atividades produtivas. Uma vez que influencia na viabilidade das técnicas de manejo 

influenciam na produtividade e na aptidão agrícola. 
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Figura 5 – Visão geral das informações pertinentes a topografia do município de Nossa Senhora do Livramento - MT. 

A figura 6 mostra um ponto onde essas informações foram usadas para adequar o perímetro das 

zonas de aptidão de solo. O relevo nesse caso ditou a mudança abrupta da classe de aptidão mais valorizada 

para a menos valorizada. 

 

Figura 6 – Relevo sendo utilizado como referência na definição do perímetro de Classe de Aptidão Agrícola. 
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2.6 Aptidão Agrícola 

O mapeamento de aptidão agrícola utilizado como base para esse trabalho foi elaborado pela 

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN) no desenvolvimento da 2ª 

aproximação. 

O estudo apresenta uma visão macro do estado e já em sua introdução aponta limitações quanto ao 

seu uso e tecnologias de época de elaboração do estudo. Deixa claro a sua pretensão de referência para o 

desenvolvimento de mapeamentos regionais. 

Vejamos a seguir o último parágrafo da introdução do trabalho: 

“Importante deixar claro que o sistema ou o julgamento ora apresentado se constitui apenas numa 
ferramenta útil para o planejamento agrícola regional, e, portanto, traz consigo uma série de limitações, 
particularmente no que diz respeito aos aspectos ecológicos. Sendo assim, para efeito de elaboração do 
Zoneamento Ecológico - Econômico do Estado, deve ser usado apenas como indicativo da potencialidade 
agropecuária das diversas regiões, sem poder ser determinante da destinação final das regiões, uma vez que 
vários outros fatores devem ser considerados também. Uma área julgada de bom potencial agropecuário 
pode, ao mesmo tempo, apresentar uma série de limitações importantes não consideradas neste sistema, 
que ao final levem a uma destinação não agrícola, tais como fragilidade de ecossistemas, interesses políticos 
- administrativos, etc.” 

No último parágrafo da descrição dos critérios básicos do trabalho cita-se o seguinte: 

“Trata-se de uma metodologia apropriada para avaliar a aptidão agrícola de grandes extensões de terras, 
devendo sofrer reajustamento no caso de ser aplicada a pequenas glebas de agricultores individualmente.” 
 

Diante desta indicação e das atuais tecnologias, o trabalho foi conduzido de forma a garantir a 

máxima precisão na classificação e definição dos perímetros das zonas de Aptidão Agrícola, porém tendo 

sempre como referência o zoneamento original. Zonas essas que constituem a base para o trabalho de 

definição de Valor de Terra Nua para cada Classe de Aptidão. 

As informações já produzidas sobre o município e que foram consideradas nesse trabalho, unidas às 

técnicas e tecnologias atuais permitiram melhorias significativas no enquadramento, representação e criação 

das Classes de Aptidão Agrícola. 

A figura 7 ilustra o resultado da aplicação das técnicas e tecnologias. É notório a melhoria na 

representação das zonas. 
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Figura 7 – Mapa de Aptidão Agrícola ajustado. 

2.7 Imagem de Satélite 

O Manual técnico de uso da terra (IBGE, 2013) reconhece os dados orbitais como importantes fontes 

básicas para mapeamentos, mas que não são suficientes para a descrição precisa da realidade, requerendo 

a agregação de dados externos de naturezas diversas durante a interpretação dos padrões homogêneos da 

superfície terrestre. 

Para o projeto foi usado imagem de satélite de 10 metros de resolução espacial, coletada pelo satélite 

Sentinel2. As imagens são geoposicionada e Ortorretificada (ajustada a curvatura do terreno) pela empresa 

que opera o satélite. 

Os processos de ajuste e ortorretificação são automatizados o que garante a perfeita confluência de 

posição entre imagens de diferentes datas, facilitando assim atualizações dos trabalhos que dependem do 

uso das imagens. Foi utilizada uma imagem de junho de 2021. 
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Figura 8 – Imagem coletada pelo satélite Sentinel com 10 metros de resolução espacial. 

2.8 Conceitos adotados. 

O trabalho foi desenvolvido levando em consideração conceitos técnicos e orientações legais 

previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1877, DE 14 DE MARÇO DE 2019, e Diagnóstico Sócio-

econômico-ecológico elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN) 

no desenvolvimento da 2ª aproximação. 

Foram usadas ferramentas de sensoriamento remoto, coleta de informações de campo, observações 

de uso do solo e paisagens. 

2.9 Coleta de informações de uso do solo e paisagem. 

Foi realizado trabalho de campo, que teve como objetivo realizar entrevistas com munícipes a 

procura de propriedade que estavam à venda e também para coletar informações de auxílio a definição de 

uso de solo e classe de Aptidão Agrícola. 
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O trabalho foi realizado usando um coletor de informações de campo que registra o trajeto de campo 

e possibilita a coleta de pontos georreferenciados, onde foram realizadas as anotações a respeito das 

paisagens, dos usos do solo. 

As informações foram utilizadas para ajuste no perímetro das Zonas de Aptidão Agrícola, como 

complemento à interpretação da imagem de satélite e verificação de uso. Vale lembrar que a coleta dessas 

informações ficou limitada ao trajeto que complementa a interpretação das imagens de satélite, 

possibilitando maior assertividade para a definição do uso geral predominante. 

A figura 9 ilustra a coleta de informações agrícolas e imobiliárias.  

 

Figura 9 – Imóveis utilizados para o cálculo do VTN. 

2.10 Ajuste de Mapeamentos. 

Os ajustes realizados levaram em consideração o mapa de solos, relevo, curva de nível, vegetação, 

mapa de opiniões de especialistas do setor imobiliário e os limites de Aptidão Agrícola oficiais da SEPLAN. 

Porém a plataforma escolhida para a materialização dos novos limites foi a imagem de satélite. Primeiro por 

ter a maior precisão posicional entre todos os insumos, e depois por conter informações visuais, que 

permitiram confirmar, ajustar e definir novos perímetros para as classes de Aptidão Agrícola. 

A imagem de satélite é materialização real e atualizada da soma de todos os elementos (Solo, 

vegetação, relevo, uso etc.) utilizados para a definição das classes de aptidão. 



Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254, Ed. American Business Center, Sala 504, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT | 78.050-000 

ozielbarra@outlook.com | Fones: (65) 99629-3009 / (65) 3065-6805 | CNPJ: 24.604.722/0001-13 

GEOQI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA 
 
 

 

  

 
 

 
 

Na figura 10 é possível observar a linha amarela separando três classes de aptidão, uma de 

Conservação de Fauna e Flora, Aptidão para Pastagem e outra de Aptidão Regular para agricultura (Segundo 

zoneamento original sugerido pela SEPLAN). 

Devido a boa resolução espacial e temporal das imagens de satélite, apoio de modelo de relevo, 

mapa de solos e demais apetrechos tecnológicos utilizados nestes trabalhos, é possível definir com precisão 

maior os limites de utilização das regiões de aptidão. 

A edição e criação da zona baseado no que se vê na imagem é justo e perfeito dentro dos conceitos 

adotados nos trabalhos anteriores de zoneamentos de Aptidão Agrícola, uma vez que se trata de uso 

consolidado e não de uso virtual. 

Sendo assim não há nenhuma alteração de conceito ou critério, e sim uma adequação de perímetros 

e reclassificações baseadas nos usos (Aptidões) consolidados. 

 

Figura 10 – Adequações das zonas de Aptidão Agrícola sobre a imagem de satélite. 
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3. Coleta e Processamento de Informações Imobiliárias. 

Segundo definição do Núcleo Técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato 

Grosso (Famato) publicada no artigo “MUNICIPALIZAÇÃO DO ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL” datado 

de abril de 2016, “Valor da Terra Nua é o valor de mercado ou valor venal, abatidas todas as benfeitorias 

comprovadamente existentes sobre o imóvel. Para efeitos agronômicos, benfeitorias são todas aquelas 

situações nas quais são investidos recursos de capital para a sua instalação.” 

O cálculo do Valor da Terra Nua para efeito de regionalização foi feito através da média do Valor da 

Terra Nua das Amostras de Mercado identificadas durante a execução dos trabalhos. 

Seguindo as definições contidas no Capítulo III, Artigo 4° da Instrução Normativa RFB Nº 1877, DE 14 

DE MARÇO DE 2019, foi realizado o Levantamento das Ofertas “colocação de bens para venda ou outra 

negociação onerosa no mercado imobiliário”. 

3.1 Levantamento de Ofertas 

O levantamento das ofertas foi realizado através de consulta a sites de imobiliárias, corretores e 

trabalho de campo realizados entre o dia 01 de junho de 2021 ao dia 25 de junho de 2021. 

O trabalho consistiu em identificar propriedades que estavam inseridas dentro do perímetro oficial 

do município e levantar as informações previstas no banco de dados que foi modelado para receber as 

informações previstas para a realização das análises dos dados e cálculo dos Valores de Terra Nua das 

Amostras (VTN-A) 

Quando as informações contidas nos sites não atenderam por completo o banco de dados previsto, 

foi realizado contato com o anunciante ou representante para a realização de visita a propriedade para 

coletar o restante das informações. 

A outra forma de identifica ofertas foi o levantamento de campo. Procedimento no qual os técnicos 

se deslocaram pelo município realizando abordagem a munícipes a procura de propriedades em oferta. 

A identificação das ofertas em ambos os casos foi realizada através de um SIG (Sistema de 

Informações Geográficas). O procedimento padrão resumido foi o seguinte: 

1- Desenho do perímetro da propriedade (Via mapas fornecidos pelo anunciante ou entrevistados, 

uso do perímetro do CAR ou mesmo desenho livre sobre a imagem de satélite); 

2- Preenchimento das informações do Banco de dados; 
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A figura 11 mostra o perímetro de uma das mostras identificadas durante o trabalho de campo. 

 
Figura 11 – Propriedade de amostra. 

3.2 Cálculo do Valor da Terra Nua das Amostras VTN-A. 

O Valor de Terra Nua por Amostra foi calculado utilizando a equação abaixo: 
 

 

Onde: 

 VTN-A: Valor da Terra Nua por Amostra; 

 Vto: Valor total da oferta; 

 Fn: Fator de negociação; 

 Vb: Valor das benfeitorias; 

 Au: Área utilizável; 

 Vp: Valor preparo; 

 Ao: Área Ofertada; 

 Fi: Fator Imobiliário 
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Em resumo, esta equação deduz do valor da oferta os valores referentes a negociação (Fn), 

infraestrutura (Vb), valores inerentes ao imóvel que diz respeito a proximidade de infraestruturas de 

logística ou especulação imobiliária (Fi) e custos de remoção de vegetação e preparo de solo. 

Esta última variável de dedução foi calculada multiplicando os custos de preparo de solo de 

acordo com a atividade predominante desenvolvida na amostra. 

Para o cálculo do valor de preparo (Custo de preparo) foi utilizado dos dados do IMEA que estão 

presentes na página 28 do estudo publicado pela Famato em abril de 2016 no artigo 

“MUNICIPALIZAÇÃO DO ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL”. 

O estudo produzido pelo IMEA considera a realização de todas as operações de abertura e 

correção de solo, pesquisadas em 2014 e publicado em 2016 conforme relatado acima. Na pratica muitas 

vezes o produtor não realiza todas as operações, por esse motivo dependendo do estado de conservação 

da área e da metodologia utilizada para abertura de cada área das amostras obtidas, este valor pode 

variar.  

 

Figura 12 – Custo de abertura e preparo de solo para agricultura segundo estudo do Imea publicado em abril 2016. 
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Figura 13 – Custo de abertura e preparo de solo para pecuária segundo estudo do Imea publicado em abril 2016. 

Os valores apurados no estudo da FAMATO (dados coletados em 2014) foram atualizados 

utilizando como referência o IGPM (Índice Geral de Preços do mercado) calculados pela Fundação 

Getúlio Vargas. Os cálculos foram realizados através da calculadora do cidadão disponível no site do 

Banco Central do Brasil. Disponível no endereço:  

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice 

  
Figura 14 – Custo de abertura e preparo de solo para agricultura segundo estudo do IMEA apurado em 2014                                                  

atualizado pelo IGPM até maio de 2021. 
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Figura 15 – Custo de abertura e preparo de solo para pecuária segundo estudo do IMEA apurado em 2014                                              

atualizado pelo IGPM até maio de 2021. 

3.3 Cálculo de VTN para as classes de aptidão agrícola. 

Utilizando ferramentas de geoprocessamento foi realizado o cruzamento das informações de 

zona com o perímetro das propriedades. Esta análise espacial permitiu a criação de um banco de dados 

espacial único com as informações referentes as zonas e as características de cada propriedade. 

Após a geração desse banco de dados, as informações foram processadas em planilha eletrônica 

a fim de calcular o VTN para cada classe de aptidão agrícola (Média dos VTN-A por classe de aptidão). 

O quadro apresentado abaixo, é o resumo do processamento final das informações coletadas e 

produzidas durante todo o trabalho. 

 

Figura 16.  Quadro resumo de VTN  

 

 

VTN

6.384,94R$     

5.720,95R$     

5.056,96R$     

4.392,96R$     

2.891,01R$     

1.879,16R$     Preservação da Fauna e Flora 

Classe 

Lavoura Com Aptidão Boa

Lavoura Com Aptidão Regular

Lavoura Com Aptidão Restrita

Pastagem Plantada

Silvicultura ou Pastagem Natural
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A imagem 17 apresentada abaixo mostra a materialização do quadro de valores por classe de 

aptidão agrícola em forma de mapa. 

 

Figura 16.  Quadro resumo de VTN 
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4. Conclusão 

Fundamentado em critérios técnicos e jurídicos dispostos principalmente na Instrução 

Normativa RFB Nº 1877, DE 14 DE MARÇO DE 2019, no Diagnóstico Sócio-econômico-ecológico 

elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN - MT) no 

desenvolvimento da 2ª aproximação e na Lei 10.500/2017 que Dispõe sobre a Consolidação das Divisas 

Intermunicipais no Mato Grosso este trabalho cumpre sua proposta em apontar novos valores de terra 

nua para cada tipologia de aptidão agrícola existente no município de Nossa Senhora do 

Livramento/MT. 
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