
MTTerras Mato Grosso

Fazendas para Venda/Farm to Sale
Fazenda/Farm name: Fazenda Misericórdia

Município de (City)  
Estado/State : Mato Grosso - Brazil

Área: 4.667,2970  há / 11.533,142 acres
Abertura: 3.179,80 há / 7.857,456 acres

R$ 40.000.000,00 
Braziliam Reais

+55 66 3544-6725 / +55 66 99985-1042

Creci J 4834 / F 1876



Total Area / Área total 4.667,2970 Hectares / 11.533,142 acres
Locality / Localização City name:Jaguaripe State: Bahia / Munícipio de Jaguaripe – Bahia

- Distance of City Jaguaripe 45 km / of Salvador 140 Km, / of Nazaré 25 km / of Praia de Ponta Grossa 15 Km
Plantation /Formação 7.857,456 acres planting Palm Tree ( Dendê) and Plant Piaçava ( 1.976,840 acres) /2.610,470 acres of

Atlantic Forest reserve (3.179,80 hectares plantando Dendê e Piaçava / - 1.056,421 hectares de reserva de 

Mata Atlântica)
Topography/ Topografia Média de 50% plana/plane e 30% levemente ondulada/Slightly wavy

Clay Content / Teor de Argila Nihill information

Hydrograpy / Hidrografia 15 waters spring /nascentes /247,00 acres in flooded área / Área inundada 99,96 hectares / 

water dam ( EBISA) for 80.000 peoples
Benefits / Benefícios Head office (casa sede) 230 m² of masonry (em alvenaria) /29 Employee house (casas de empregados) 75 

m2 of masonry (em alvenaria); / 01 Machine sheds (barracão de máquinas) /01 shed for processing Piaçava 

(barracão para beneficiamento da piaçava) 250 m² / 01 Gas station (Posto de Gasolina) 100 m² / 01 

Woodwork (Marcenaria) 150 m² / 01 Water treatment station (estação de tratamento de água)  30.000 Lts/day

(Litros/dia) / 01 anaerobic sewage treatment plant (estação de tratamento de esgoto anaeróbico) 30.000 

Lts/day (litros/dia) / 01 truck balance (balança) 40 Toneladas.
Animals / Animais NIHILL

Machinery / Maquinários 12 tractors outlined with trailer (tratores traçados com reboque) / 02 traced truck buckets (caçambas traçadas) 

/ 06 motorcycles (motocicletas) / 01 Utility vehicle Ford Ranger (Automóvel utilitário Ford Ranger)
Coordinates / Coordernadas 13° 0'53.18"S /  38°51'10.52"O

Sale Price / Preço de venda 40.000.000,00 Braziliam Reais

Pay Conditions / Condições 1 entry + parcel to be negotiated

DOCUMENTAÇÃO Public deed

Relatório



Mapa da região



Jaguaripe-BA

Município/City



Jaguaripe is a Brazilian municipality in the state of Bahia. Its estimated population in 2018 was 18 588 inhabitants, population 

density [2010] 18.32 hab / km². Located at 58 meters altitude, Jaguaripe has the following geographical coordinates: Latitude: 13 

° 6 '28' 'South, Longitude: 38 ° 53' 21 '' West

Area of municipality 0,22024503 acres /Possui uma área de 891,3 km²

Climate

It has a tropical climate. There is significant rainfall throughout the year in Jaguaripe. Even the driest month still has a lot of 

rainfall. The climate is classified as Af according to Köppen and Geiger. The average annual temperature in Jaguaripe is 24.8 °

C. The average annual rainfall is 1825 mm

Hydrographic basin

Sub Jaguaripe River Basin is a Brazilian river located in Bahia. By the state governmental water planning, it was included in the 

Water Planning and Management Region IX, the South Recôncavo. [1] (http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/committee-

combats/committees/cbh-reconcavo-sul). Its mouth is characterized by mangroves and in it are diverse islands, of the Paradise, 

Carapeba, Santo Antônio de Jiribatuba and Matarandiba. It is the Jaguaripe river under the bridge of the Funil, that connects the 

continent to the island of Itaparica. The end of the Jaguaripe is still considered the southern limit of the Bay of All Saints, where it 

drains, but just before that receives the flow of the river of the Dona

Relief

The data on the physical, biotic and socioeconomic environmental conditions of the Rio da Dona river basin are related to the

mechanisms that pass through the territories of three municipalities in the State of Bahia, namely Santo Antônio de Jesus, 

Valença and Jaguaripe. Therefore, in the Jaguaripe - BA physical environmental conditioning data, the climate is considered 

humid, the Jaguaripe - BA part of the coast being dominated by influences of marine and, in this sense, humid climate to 

subhumid its territorial extension located farther from the Atlantic Ocean and, therefore, predominating and tending continentality 

effects. Its geology is predominantly Arctic, Sandstone, coastal deposits (sand of beaches), eluvial and colluvial deposits, fluvial 

deposits, shales, basic intermediate rocks, siltstones. And, the geomorphology of Jaguaripe - BA, considered as low coastal, 

marine plains and fluviomarinhas, of interior trays and, pre - coastal trays. Thus, its biotic environmental conditions will be and 

will be found by pedological orientation, soils with predominance in the sand fraction, having dunes, vegetation of restinga, 

vegetation of várzea, being and having, thus, common soils of the area of Jaguaripe - BA like: Espodossolos , Quartzarenic

Neosols, Cambisols, Gleysols, Chernosols.

Economy

Due to these hot and super humid climate characteristics, there is predominantly forest vegetation (Atlantic forest), and typical

lithographic vegetation. The municipality produces palm, piaçava, madioca, banana, oranges. Its earth is clay and of very good 

quality, ideal for the manufacture of bricks, tiles, crockery and clay utensils

Information about the Municipality



Jaguaripe é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população estimada em 2018 era de 18 588 habitantes, densidade 
demográfica [2010] 18,32 hab/km² . Situado a 58 metros de altitude, de Jaguaripe tem as seguintes coordenadas geográficas: 
Latitude: 13° 6' 28'' Sul, Longitude: 38° 53' 21'' Oeste.

Possui uma área de 891,3 km²

Clima

Apresenta um clima tropical. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Jaguaripe. Mesmo o mês mais seco 
ainda assim tem muita pluviosidade. O clima é classificado como Af de acordo com a Köppen e Geiger. A temperatura média 
anual em Jaguaripe é 24.8 °C. A pluviosidade média anual é 1825 mm.

Bacia Hidrográfica

Sub Bacia do rio Jaguaripe é um rio brasileiro localizado na Bahia. Pelo planejamento governamental hídrico estadual, foi 
incluído na Região de Planejamento e Gestão das Águas IX, a Recôncavo Sul.[1] (http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/comites-
de-bacias/comites/cbh-reconcavo-sul) . Sua foz é caracterizada por manguezais e nela encontram-se diversas ilhas, do Paraíso, 
Carapeba, Santo Antônio de Jiribatuba e de Matarandiba.[2] É o Jaguaripe o rio sob a ponte do Funil, que conecta o continente à 
ilha de Itaparica.[2] O fim do Jaguaripe é ainda considerado o limite sul da Baía de Todos os Santos, onde desagua, só que 
pouco antes disso recebe o fluxo do rio da Dona.[3].

Relevo

Os dados dos condicionantes ambientais físicos, bióticos e sócio-econômicos da bacia hidrográfica do Rio da Dona, são 
relativos aos mecanismos que passam pelos territórios de três municípios do Estado da Bahia, a saber, Santo Antônio de Jesus,
Valença e Jaguaripe. Tendo, portanto, nos dados dos condicionamentos ambientais físicos de Jaguaripe – BA, o clima é 
considerado úmido, a parte de Jaguaripe – BA litorânea por predominar influências da maritimidade e, nesse sentido, de clima 
úmido a subúmido sua extensão territorial localizado mais longe do oceano Atlântico e, por conseguinte, predominando e 
tendenciando efeitos de continentalidade. Sendo, sua geologia com predominância de Arcóseos, Arenito, depósitos costeiros 
(areia de praias), depósitos eluviais e coluvionarres, depósitos fluviais, folhelhos, rochas intermediárias básicas, siltitos. E, a 
geomorfologia de Jaguaripe – BA, considerada como de baixa litorânea, planícies marinhas e fluviomarinhas, de tabuleiros 
interioranos e, tabuleiros pré-litorâneos. Daí, seus condicionantes ambientais bióticos, serão e encontrarão pela orientação 
pedológica, solos com predominância na fração areia, tendo dunas, vegetação de restinga, vegetação de várzea, sendo e tendo, 
desse modo, solos comuns da área de Jaguaripe – BA como: Espodossolos, Neossolos Quartzarênicos, cambissolos, 
gleissolos, chernossolos.

Economia

Decorrente destas caracteristicas de clima quente e super úmido aparece ai, predominantemente, a vegetação florestal (mata 
atlântica), e a vegetação litôranea típica. O município produz dendê, piaçava, madioca, banana, laranja. Sua terra é argilosa e de 
muito boa qualidade, ideal para a fabricação de tijolos, telhas, louças e utensílios de barro

Informações sobre o Município
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Altitude de 58 mts/Altitude of 58 mts



2 Safras Palm and Piaçava



Infraestrutura/infrastructure


