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Sítio: Recanto Erimar 
 

(DETALHES DO IMÓVEL) 
 

 

Estrada Mogi/Bertioga KM75 – Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro – Estrada do Gomes, 650 

Município de Biritiba Ussu 

Mogi das Cruzes – Estado de S.Paulo – SP 

CEP: 08770-000 

 

Matrícula: 79.233 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes - SP 

CAR (Sistema Ambiental Rural) nº:  35306070281821 

ADA (Ato Declaratório Ambiental) nº: 11835352880041 

Cadastro do INCRA nº:   950.017.199.010-1 

Identificação CIB (Nirf) nº:  6.490.300-1 

Dados do Imóvel: 

02 alqueires Paulista sendo: 

01 alqueire mata atlântica; 

0,5 alqueire plantação de eucaliptos (2000 pés) e 

01 alqueire área de construção/pomar/jardins/orquidário/campo de futebol/horta/etc. 

Gleba 1:    36.323,10m2 

Gleba 2:    10.502,30m2 

Estrada de servidão dentro do sítio:    1.342,13m2 

Área total:                  48.167,43m2 

 

BENFEITORIAS: 

Casa Sede (mobiliada): Construída com quatro dormitórios, sendo uma suíte, varanda, 

churrasqueira, forno a lenha e lareira. Possui acabamento com piso cerâmico, caixilhos de 

madeira, totalizando 200m2. 

 

Salão de festa (mobiliado): Constituído amplo salão de festa, uma suíte para hóspede (+) 01 

quarto, 02 banheiros sociais (masculino e feminino), cozinha, salão de festa, forno a lenha e 

churrasqueira totalizando 330m2. 

 

Piscina e DECK:  De água fria, revestida com manta sobre alvenaria e com pedras mineiras no seu 

contorno e cascata (Bomba Jacuzzi), totalizando 50m2  

 

Edificação ao lado da Piscina:  De alvenaria revestida, contendo uma suíte, 2 banheiros 

(masculino e feminino), totalizando a área construída de 50m2. 

 

Depósitos: Depósito para armazenagem de produtos em geral tais como: Utensílios do 

orquidário/rações/adubos/ferramentas/etc, com duas vagas de garagem construído em 

alvenaria totalizando área construída de 130m2. 

 

Canil: Com 06 baias edificado em Alvenaria com piso cerâmico, grades em todo o contorno, 

totalizando a área de 40m2. 
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Orquidário: Estufa em estrutura metálica para produção de orquídeas com aproximadamente 

1000 vasos de orquídeas, totalizando a área construída de 70m2. 

 

Mini Campo de Futebol: Edificado em grama e alambrado em todos os perímetros, tela de 

proteção e sistema de iluminação e drenagem, totalizando a área construída de 620m2. 

 

Casa do Caseiro: Construída de dois quartos, banheiro e cozinha, edificado com materiais de 

acabamento com piso cimentado, caixilhos de madeira e ferro, totalizando a área construída de 

70m2. 

 

Tanque para Psicultura: 03 tanques abastecido com nascente de água, com peixes de água doce 

(diversas espécies) constituído com paredes com revestimento de mantas impermeáveis, 3 

metros de profundidade, com bancos de concreto revestidos com elementos cerâmicos e 

iluminação para pesca noturna, totalizando a área construída de 600m2. 

 

Casa de Apoio do Tanque de Pesca (mobiliado): Constituída em alvenaria, e revestida com 

argamassa e pintura látex, possui banheiro, varanda e copa para apoio aos usuários do tanque 

de pesca, totalizando a área construída de 40m2. 

 

Pomar: Constituído por várias espécies de frutas com aproximadamente 250 pés com placas de 

identificação da espécie. 

 

Horta: Com plantio de legumes e verduras para o consumo próprio. 

 

Segurança: Sítio cercado em alambrados com concertina nas áreas de acesso, inclusive com 

dispositivo de sirene com sensores de presença. 

 

Entrada: Composto com portão eletrônico e câmera na entrada principal. 

 

Energia Elétrica: Cadastrada como produtor rural com desconto de 30% da fatura mensal. 

 

Itens de conforto: SKY, linha telefônica, internet com repetidores de sinal para casa/salão/campo 

de futebol, antena parabólica para todos os pontos de TVs. 

 

Água: Nascente alimentando os 03 tanques de peixes e 3 poços com caixas d’água de 

armazenamento de 20.000 litros. 

 

Acessórios: Um trator roçador de grama com “carretinha” da marca Husqvarna ano 2016 com 

revisões feitas, 03 roçadeiras costais à gasolina, bombas d´água, lavadora WAP, etc.  


