
Imóvel rural denominado Faz. Rio Bonito, localizada no Município de 
Campos Lindos - TO, agrupada em mais de uma matrícula.
A propriedade possui sede que fica localizada através das coordenadas UTM: Zona 23 L, Longitude 
275762,43 m E, Latitude 9078147,14 m S, está distante 60 km da cidade de Campos Lindos, via estrada 
de terra. 

A região de Campos Lindos destaca-se por ser polo agrícola consolidado, tendo grandes propriedades 
agrícolas, tradings multinacionais e armazéns de recebimento de grãos.

A região está localizada no MATOPIBA, polo agrícola em franco desenvolvimento/crescimento e 
considerada a grande fronteira agrícola nacional da atualidade.

A propriedade é escriturada e registrada no cartório de imóveis de Campos Lindos – TO.

Imoveis com Georreferenciamento certificado pelo Incra/SIGEF e registrado em cartório. 

Na parte ambiental, conta com CAR/SIGCAR, reserva legal averbada, outorga d´agua e Licenciamento 
de atividade.

O CCIR e ITR estão regularizados.

Distante 60 km da cidade de Campos Lindos, acesso por estrada de terra. 
Está em construção a Rodovia TO 020, e a mesma passará distante 8 km da propriedade. Assim, a 
propriedade ficará distante 85 km da cidade de Campos Lindos por acesso de asfalto e distante 60 km 
dos armazéns da  Cargill, Bunge e outras. E distante 160 km da mineradora de calcário.

Ficamos aproximadamente 360 km do porto férreo de Porto Franco – MA e 260 km do porto férreo de 
Palmeirantes, ambos embarcam grãos p/ o porto de Itaqui em São Luis-MA.

Campos Lindos fica a 230 km distante de Araguaína - TO, centro regional pecuário, onde existem 
grandes frigoríficos de bovinos.

O imóvel possui aptidão mista, agricultura, floresta e pecuária. Atualmente está em uso com atividade 
pecuária, a propriedade possui 800 hectares pastagens de capim andropogon e braquiarão. 

A propriedade conta com 4.932,61 hectares disponíveis p/ uso, já suprimidos com autorização 
ambiental e com aptidão agrícola em 90%.  

Solos que variam entre 15% a 25% de argila. Com topografia levemente ondulada. Altitude 280 metros.

A propriedade é margeada em aproximadamente 15 km pelo Rio Bonito e possui córregos perenes. 
Tem potencial hídrico p/ irrigação e possivelmente para instalação de PCH (Pequena Central 
Hidrelétrica).

Nesta região, a variação pluviométrica é de 1600 a 1800 mm de chuva anuais, sendo no período de 
Outubro a Maio. Condição que torna possível a safrinha de milho.

Benfeitorias:
A propriedade possui as seguintes benfeitorias:
- 1 casa de alvenaria com 150 m2
- 1 casa de sal / almoxarifado
- 1 curral grande com tronco balança eletrônica
- perímetro todo cercado
- cercas divisórias de pastos

Informações fornecidas pelos Vendedores


