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1.6 – Justifique qualquer comportamento diferente dos preços nos espaços para observações.
2 – Esclarecimentos sobre os itens do formulário

2.1 – ARRENDAMENTOS DE TERRAS AGRÍCOLAS EM REAIS (R$) – é pedido o valor médio mais comumente 
pago, podendo ser deixados em branco os itens que se refiram a formas pouco ou não usuais na região:

Não devem ser enviados os valores de parcerias (meias, terças, etc.) ou quaisquer outros arrendamentos 
pagos total ou parcialmente em produtos.

É ainda interessante esclarecer que:

1 – Observações Gerais

1.1 – No fim dos meses de junho e dezembro, munido de uma via do formulário próprio impresso, o 
Técnico procurará agricultores, pecuaristas e proprietários rurais, indagando-lhes os preços médios de 
arrendamentos, vendas de terras vigentes no local, na data da coleta.

Será altamente desejável que os dados coletados expressem os fatos que realmente estejam ocorrendo, 
desprezadas as expectativas ou estimativas de valores referentes a contratos não consumados (ex.: adotar 
sempre o preço pelo qual foi vendida uma propriedade e não o preço pedido ou o preço ofertado por 
vendedores ou compradores em potencial).

1.2 – Os formulários preenchidos deverão ser remetidos à FGV, utilizando o envelope resposta ou pelo  
questionário eletrônico que deverá ser enviado para o e-mail agrícola@fgv.br. Enviaremos o questionário 
pelo correio somente para os escritórios que não tiverem acesso a internet. O novo endereço para remessa 
dos questionários via postal é Rua Barão de Itambi, 60, 6° andar (CEP),Botafogo, RJ,  aos cuidados de 
Fernanda Amorim ou Maria Alice Veloso. Solicitamos que sempre, junto ao questionário, informem o nome 
do Técnico responsável pelo preenchimento e seu respectivo e-mail ou endereço atualizado.

1.3 – Pede-se registrar os preços observando, estritamente, as 
unidades impressas no formulário em cada item. No caso de ser 
outra unidade utilizada na região, fazer a conversão para a unidade 
constante do formulário. 

1.4 – O Técnico deve preencher o preço, em R$.

1.5 - Caso não haja cotação para determinado item não o responda, 
deixando o item em branco.

PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO SEMESTRAL

PRODUTOS UNIDADES CÓDIGOS
PREÇOS MÉDIOS 

(em R$)
OBSERVAÇÕES

Lavouras R$/ha 31 4.000.00
Campos R$/ha 32 600,00
Pastagens R$/ha 33 1.033,00
Matas R$/ha 34 619,00

TABELA 1 - VENDA DE TERRAS AGRÍCOLAS
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2.2 - ARRENDAMENTO DE TERRAS PARA EXPLORAÇÃO DE ANIMAIS EM REAIS (R$) correspondem ao 
arrendamento de terras para criação de rebanhos.

2.3 – VENDAS DE TERRAS AGRÍCOLAS EM REAIS (R$) - os preços devem referir-se ao preço médio da terra 
nua (sem benfeitorias) e de qualidade comum à região, nas transações efetivamente realizadas.

a) – Geralmente, quase toda compra e venda refere-se a terras ocupadas com lavouras, casas e/ou outras 
benfeitorias. O preço médio da venda de terras agrícolas, como já foi lembrado, referirá sempre à terra nua; 
portanto, o Técnico deverá transcrever no formulário o preço de venda de terras, descontados os valores 
destas lavouras, casas e/ou outras benfeitorias.

Exemplo:

Suponha-se o caso de:

Venda por R$ 15.000,00 de uma propriedade de 4 hectares destinados à lavoura com:

- uma plantação de milho valendo R$2.000,00
- uma casa avaliada em R$ 9.000,00

O valor das benfeitorias será:

R$ 9.000,00 (casa) + R$ 2.000,00 (plantação) = R$ 11.000,00

O valor da terra nua calcula-se:
R$ 15.000,00 (preço de venda) – R$ 11.000,00 (benfeitorias) = R$ 4.000,00

IMPORTANTE: Nos casos em que a unidade local de área for diferente (alqueire, quadra, etc), não esquecer 
de fazer a transformaçã o para hectare.

 Tendo a propriedade 4 hectares, o preço do hectare de terra nua será: 
R$ 4.000,00 / 4 = R$ 1.000,00/ha que representa o valor de venda a ser anotado no formulário.
b) – Convém ficar atento para as definições de cada um dos itens, pois certos termos têm sentido regional 
diversos. Distinguem-se: 

Lavouras – terras próprias à plantação. (culturas: permanentes e temporárias).

Pastagens – recobertas por gramíneas palatáveis (de boa aceitação pelo gado).

Campos – onde há predominância de gramíneas grosseiras (impróprias para alimentação animal).

Matas – terras com cobertura florística de certo porte (inclusive caatinga 
ou cerrado, desde que seja este o revestimento mais comum).

Observar, portanto, ao preencher o formulário, a principal utilização 
(predominância de lavouras ou predominância de pastagens) das terras, 
resultante das diferentes qualidades (em sentido amplo) encontradas na 
região.
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2.4 – PAGAMENTOS DE SERVIÇOS - para assegurar maior uniformidade de informações, torna-se conveniente 
estabelecer um padrão, ou seja, colher informações sobre um tipo de atividade capaz de representar a mais 
comumente adotada na região, para empreitadas de tratores, de tração animal ou de transportes.

Exemplos: 

a) Preços por hectare ou por hora (conforme seja mais usual) de aração de 5 (cinco) hectares de terra de 
relevo pouco acidentado e tradicionalmente cultivados.

b) Preços em toneladas/Km para transporte de sacos de arroz, a uma distância próxima de 20 Km, etc.

- EMPREITADAS EM TAREFAS DE ARAÇÃO - no caso de os contratos serem feitos em relação a outras 
unidades de medida que não o hectare, o Técnico deverá realizar a devida conversão. Convém prestar 
atenção que existem termos regionais para definir unidades de produção, como por exemplo, em certos 
estados do Nordeste o termo tarefa é uma unidade decimal de área. Entretanto, no formulário, na 
expressão Empreitadas em tarefas de aração (R$/ha) tarefa é considerado como sinônimo de trabalho ou 
atividade. Logo, deve-se ler Empreitadas em atividades de aração (R$/ha).

Exemplo:

O agricultor paga R$ 390,00 pela aração de um alqueire geométrico de terras de relevo pouco acidentado.

Sabe-se que:

Um alqueire geométrico = 48.400 m2 = 4,8 ha
O custo de aração de um hectare será:

R$ 390,00 / 4,8 = R$ 81,25

Nota: Observa-se que interessa apenas o montante pago pela aração 
de 1 (um) hectare; portanto, não se devem incluir os casos em que a 
empreitada inclui tanto a aração quanto a gradagem.

PRODUTOS UNIDADES CÓDIGOS
PREÇOS MÉDIOS 

(em R$)
OBSERVAÇÕES

De tratores, em tarefas 
de aração

R$/ha 31 4.000.00

De tração animal, em 
tarefas de aração

R$/ha 32 600,00

De transporte, em 
caminhão

R$/ha 33 1.033,00

TABELA 2 - PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PELOS ESTABELECIMENTOS AGRÍCOLAS: EMPREITADAS

Nota: Não devem ser consideradas vendas de pastagens artificiais, cultivadas, nem áreas reflorestadas ou 
recobertas de árvores de alto valor comercial. Nesta última hipótese, aconselha-se proceder como no caso 
de lavouras com benfeitorias, isto é, deduzir o valor da madeira.
Igualmente, não devem ser objeto de coleta preços de venda de terras localizadas junto às cidades (fugir ao 
efeito da valorização urbana) ou da qualidade excepcional (muito acima ou abaixo do geral).
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Quando o pagamento da aração for feito por hora, será necessário pesquisar quantas horas são 
despendidas na aração de um hectare de terra, levando-se em conta o tipo de solo mais comum à região.

- EMPREITADAS DE TRANSPORTE – recomenda-se o mesmo cuidado em relação às empreitadas de 
transportes.

Verificado qual o tipo de empreitada mais representativo do transporte comum a região, deverá o Técnico 
proceder às conversões necessárias para adaptar as informações obtidas às especificações do formulário, 
conforme o exemplo:
No município, o transporte de banana é pago à razão de R$ 48,90 o caminhão de 7 toneladas, num 
percurso de 30 Km (até a sede do município).
Será necessário determinar:

- Custo do caminhão por Km: R$ 48,90 / 30 = R$ 1,63

- Custo da tonelada/Km: R$ 1,63 / 7 = R$ 0,23 t/Km, em que é a informação pedida no formulário, ou seja, 
em R$/t/Km.

Recomendações importantes: 

a) utilize o item referente às “observações” para quaisquer esclarecimentos.
b) Não esqueça de sempre preencher o espaço destinado ao nome do informante (Técnico).

Nome do Informante: José Alberto da Silva

Endereço do Escritório Rua João Pereira, 34

CEP: 99999-999 E-mail: josealberto@emater.gov.br

Telefone: (99) 9999-9999 Fax: (99) 9999-9999

Coordenadora do Projeto: Maria Alice de Gusmão Veloso

Nossos telefones para contato são 21 3799-6704 e 21 3799-6701 (Procurar Maria Alice Veloso ou Fernanda Amorim)

E-mail. agricola@fgv.br

Endereço: Rua Barão de Itambi, 60 Botafogo - Rio de Janeiro - RJ  CEP. 22231-000

Fax. 21 3799 6753


