
Junção: 4230 Nº Laudo:

Grupo: 0 Cota: 0
Proponente:
Endereço: Fazenda Nº: S/N
Compl.: Bairro: FAZENDA OSMARÍLIA
Cidade: Cep.: UF.: TO

Terreno: Terreno: Terreno:

REGULAR
REGULAR
OCUPADO

Tipo Imóvel:

Situação
Boa
Boa
0
0

Local: PALMAS- TO Engº.:

Data laudo: Crea:11/07/2019

Localização:
Regime de Ocupação:

10 km
28 km
0
0

ANTONIO CAMILO BERTOLOTTI

013.393-1 TO

Distância

Comentários quanto ao valor do imóvel:

Zoneamento:

Visualmente foi verificado risco ambiental? NÃO

O valor da terra na região é estreitamente ligado à rentabilidade das principais atividades agropecuárias, destacando-se a bovinocultura de corte e produção de 
grãos em áreas apropriadas.

bioma Amazônico.

Escala de Valor

A partir de Araguaina, toma-se a estrada para Muricilândia, Aragominas e Santa Fé. Após esta última cidade percorre-se mais 03 km pela mesma estrada asfaltada 
em direção ao Pontão; entrar então à direita para a Vila Cocalinho e percorrer 7 km até a Vila Cocalinho, desta tomar estrada de terra por mais 25 km e virar a direita 
percorrendo-se 3 km até a sede da “Fazenda Osmarilia” (vide placa) ao redor das coordenadas 06º 59’ 03,6”S 48º 41’ 51,5”W.

Estrada de chão
0
0

lozalização:

Praticabilidade no anoTipo da estrada

Comentários quanto a localização:

Descrição do imóvel:

Acesso a Gleba:

acessível
acessível
0
0

0
0

ESTIMADA

Data Visita:

ARAGOMINAS-T0

VENDA (IMÓVEL RURAL)

Áreas
MATRÍCULA

Cartório do registro de imoveis de:

MatrÍcula imóvel:

ITR:

Banco Bradesco - Maria do Carmo Cardoso Neves

Aragominas 77845-000 01/07Q2019

541

Data recebimento doc.:

NÃO HÁ
25/06/2019OSMARILIA

Tipo de operação

Logo Laudo de avaliação
Patrimônio Protocolo: 1322643127

Foto do imóvel

608,083

Valor de Liquidez

RURAL

Comercialização:

608,083 608,083

0
0

Asfaltada de Santa fé até a Vila Cocalinho

A propriedade está localizada no municipio de Aragominas a cerca de 38 km da cidade de Santa Fé de Araguaia e 140 km da cidade de Araguaína.

608,0830 hectares com 600 hectares de áreas abertas e degradas e 08,0830 hectares de áreas de preservação.



Junção: 4230 643127

Especificação Classe
Áreas de uso IV

Áreas de VIII
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Tabela 01

Classe de uso

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

0
0

0

0
0

0
0
0

0

não
0

0

Área(ha) Tipo de Solo Fertilidade
600 arenoso baixa

baixa
0
0
0
0

arenoso

Logo Laudo de avaliação

0

Erosão
não

Patrimônio Protocolo: Nº Laudo: 1322

Características da Região

8,083
0 0

00

Terras só de pastagens, pequenos problemas de conservação, fertilidade exige práticas simples, renda líquida de pecuária 
leiteira.
Terras de florestas, sérios problemas de conservação, fertilidade exige práticas complexas (estrada de acesso), rena liquida 
de exploração silvícola.
Terras de abrigo de vida silvestre, sem problemas de conservação, renda liquida de eventual exploração piscicola.

Solos de textura arenosa. De modo geral, são solos que demandam correto manejo para proporcionar altas produtividades em atividades agropecuárias.

Capacidade de uso do solo e valor relativo de cada classe segundo Mendes Sobrinho (KOZMA, 1984).

Terras para culturas, sem problemas de conservação, fertilidade, exige adubação de manutenção, renda líquida e orizicultura.

Terras de culturas, com pequenos problemas de conservação, fertilidade exige práticas simples (nivelamento), renda líquida 
de orizicultura.
Terras de culturas, com sérios problemas de conservação, fertilidade exige práticas complexas (terraceamento) renda líquida 
de orizicultura.
Terras de culturas ocasionais (2 anos) e pastagens (3 anos), sem problemas de conservação, renda líquida de agricultura em 1 
ano associada à e pastagem em 4

Critério

Terras só de pastagens, sem problemas de conservação, renda líquida à pecurária leiteira.

Escala de valor (%)

0

0

0

Terreno

0
0

Solos:

Coordenada GeográficaFormato
REGULAR 06º 59’ 03,6”S 48º 41’ 51,5”W

Topografia
PLANO

Topografia:

Hidrografia:

A topografia e leve ondulada e plana.

A gleba é banhada por pequenos córregos e possui represas que disponibilizam água para o rebanho.
A região apresenta clima com duas estações bem definidas, ou seja, o período chuvoso entre os meses de Outubro a Abril e a seca entre Maio e Setembro. 
Durante este período ocorrem severas deficiências hídricas e atividades agrícolas exigem o uso de irrigação. O índice pluviométrico anual oscila em torno 

0
0

99

0

0

0

1

Casas, cercas, cochos, curral e outros.

Utilização das terras:
As areas antes ocupadas por pastagens hoje se encontram em total degradação.

Situação atual do imóvel:

Imóvel

Benfeitorias:

A introdução do cultivo de grãos em áreas antes ocupadas por pastagens, tem valorizado as terras da região, no entanto a area em questão tem solo 
arenoso que demanda investimentos em sua correção e está sem manurenção nos ultimos cinco anos, desvalorizando bastanteo imóvel.

Mat. 541 co 608,0830 hectares com 600,00 hectares de uso alternativo e 08,0830 hectares de áteas de preservação. A ÁREA ESTÁ ABANDONADA.

Tipo do imóvel: RURAL

Diagnostico de mercado:



Junção: 4230 Nº Laudo:643127

Logo Laudo de avaliação
Patrimônio Protocolo: 1322



Junção: 4230 Nº Laudo:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

643127

Logo Laudo de avaliação
Patrimônio Protocolo: 1322


