
Área de 56ha e 290m de
frente para uma linda lagoa
com 40ha de espelho d'água.

F-0664  - 56ha
Trairí



Área

•56 ha

Município

•Trairi

Localização

•A Oeste de Fortaleza tendo Trairi como cidade mais próxima.

Acesso

• Asfalto até 5,3 km do imóvel , através da CE-085 (Rodovia do sol poente – dupla pista de rolamento)

• 109,3 km de Fortaleza;

• 14,4 km da sede do Município de Trairi;

• 27 km da praia das Flexeiras em estrada asfaltada

Comunicação

•Sistema de telefonia celular;

Principais aptidões

•Perfeita adequação para instalação de parques geradores de energia fotovoltaica, pela sua topografia plana,

altitude e outros parâmetros.

•Projetos de Hotelaria Rural.

•Produção de madeira nobre através de reflorestamento com o mogno africano, cedro e etc.

•Produção de coco d’água e gigante.

•Fruticultura: Caju, graviola, manga, acerola, etc.

•Caprino, ovinocultura e bovinocultura;

•Criação de Equinos;

Terras/ cobertura vegetal

• 290m  de frente para um belíssima lagoa com  40 ha de espelho d’água;



• 17 ha desmatados e plantados com vários tipos de capim:Tanzânia, Mombaça, Coast Cross, Tifton e Elefante.

A área é dividida em 21 piquetes próprios para o pastejo rotacionado, sendo 6 ha com irrigação.

• Reserva legal averbada em cartório;

Benfeitorias

• Casa sede com 300m², 3 suítes, ampla sala, varanda, cozinha e área de serviço, piso em cerâmica;

• Deck com 1 suíte e churrasqueira, de frentepara a lagoa;

• 2 casas de morador;

• Estábulo, curral ( com piso parcialmente cimentado ), brete, bezerreiro e embarcador em madeira serrada;

• Caixa d’água elevada (10.000 litros);

• Depósito para ração;

• Canil para 4 cachorros;

• Estrutura em alvenaria para manejo de equinos com 4 baias, depósitos e piquetes com capineiras irrigadas no

entorno;

• Galinheiro em alvenaria com bebedouros automáticos;

•

• Excelente localização, próxima a Fortaleza em rodovia asfaltada com pista dupla, praias de rara beleza a apenas
27 km;.

• Clima extremamente agradável com uma precipitação média anual de 1.137,5mm, temperatura média anual
entre 25,4 - 27,2ºC, umidade relativa do ar entre 75 - 85% e uma brisa que sopra continuamente.

• Infraestrutura com excelente manutenção;



• A localização, a proximidade da praia, o clima , o tipo de solo e a garantia do abastecimento hídrico a tornam ideal
para que, além de empreendimentos agropecuários, seja aproveitada para ouros projetos como: geração de
energia fotovoltaica, silvicultura planejada (produção de madeiras nobres) e hotelaria rural.

• A cidade de Trairi fica a cerca de 10 km do portão da fazenda, onde encontram-se instituições públicas de saúde,
segurança, educação e cultura, bancos, estabelecimentos comerciais e de serviços.

• Toda essa logística, já existente, garante uma constante valorização do investimento.
































































