
F-0645  34ha - Cascavel 

Excepcional propriedade 
rural para lazer e produção



34ha a 12km da sede do município de Cascavel e 60km de Fortaleza em rodovias
pavimentadas ( BR116 ou CE040, ambas com pista dupla e CE253).
Áreas em plena produção: 
• 11ha   (aprox.) com cajueiro anão precoce
• 1,3ha  ( aprox.) com mangueiras “Tommy Atkins”
• 1,0ha   (aprox.) com coqueiro industrial 
• Pomar com fruteiras diversas
Áreas desmatadas para plantios diversos:
• 3,5 ha de baixio e 2,2ha de área de sequeiro (aprox.)
Área de mata preservada: 10ha (aprox.)

Benfeitorias:

•Casa sede, com aproximadamente 340m²,
alpendrada, 3 quartos (forrados) sendo 1
suíte, ampla sala, cozinha, piso em
cerâmica;
•Bonito jardim no entorno da casa sede;
•Deck  e  piscina;
•Casa de gerente;
•Casa de morador;
•Açude;
•Poço profundo com caixa  d’água elevada;
•3 galpões para criação de aves c/105m² 
cada;
•1 galpão/fábrica de cajuína c/105m²;
•Aprisco com 200m²;
•1 Galpão depósito;
•Energia em alta e baixa tensão;
• Imóvel totalmente cercado.



Casa sede, projetada com o coração, de forma doce , abraçando carinhosamente quem a ocupa 
ou visita. Circundada por um esmerado jardim e um pomar com variadas fruteiras.



Bucólico e bem cuidado quintal, sombreado por cajueiros.



Alameda de coqueiros no acesso a casa sede.









Churrasqueira e fogão/forno a lenha, ao lado da piscina









Áreas de produção de caju, manga, coco e outras fruteiras



Área plantada com cajueiros da variedade “anão precoce”. Onde é perceptível a qualidade das
mudas e dos tratos culturais que proporcionam uma alta produtividade.
Em regime de sequeiro e pluviosidade normal, a produtividade em kg/ha é de cerca de 1.000 kg de
castanha e 9.000 kg de pedúnculo, e sob irrigação, 3.800 kg de castanha e 34.200 kg de pedúnculo.



Área plantada com mangueiras da variedade “Tommy Atkins”. Mais de 85% da manga exportada
pelo Brasil é dessa variedade. De origem norte-americana, teve boa adaptação ao ambiente
semiárido do Nordeste podendo, bem conduzida e irrigada, alcançar produtividade de 40 t/ha, uma
das mais elevadas em todo o planeta.



Aprisco, poço profundo com caixa  d’água elevada, casa do gerente; 3 galpões para criação de aves,   
1 galpão/fábrica de caju.
No entorno das construções – área desmatada e destocada, com aproximadamente 2,5ha, que  pode 
ser utilizada para diferentes culturas de sequeiro.



Área com 3,5ha, a jusante do açude, com
terreno aluvial desmatado e destocado,
próprio para capineiras e outras culturas.



Aprisco, poço profundo e caixa d’água elevada, ao fundo o depósito de ferramentas.



Galpões para criação das mais diferentes variedades de aves.



Galpão para fabricação de cajuína e ao lado o fogão à lenha usado em uma das etapas do processo.  



Casa do gerente.



O imóvel é totalmente  cercado, a cerca da parte frontal é com estacas de cimento.




