
 
 

 

Av. Barreto de Menezes, nº. 1648, Prazeres 

CEP: 54.321-970 – Jaboatão dos Guararapes/PE 

Fone: (81) 3476-9911 / (81) 3476-9878 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Todas as coordenadas presentes nas descrições dos perímetros que se seguem 

estão utilizando o Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000 (Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas) e o Sistema de Projeção UTM (Projeção Universal 

Transversa de Mercator) com Meridiano Central -33° e Zona 25. 

 

LOCALIZAÇÃO: ZEIS ESPINHAÇO DA GATA, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES 

 

ÁREA: 45832.4208 m² 

PERÍMETRO: 994.8265 m 

 

Descrição do perímetro: 

 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, definido pelas 

coordenadas E: 287195.523 m e N: 9094615.414 m, deste segue até o vértice P02, 

definido pelas coordenadas E: 287288.5440 m e  N: 9094602.9710 m,  com azimute de 

97° 37´ 08,29´´ e distância de 93.85 m; deste segue até o vértice P03, definido pelas 

coordenadas E: 287279.8950 m e  N: 9094545.6710 m,  com azimute de 188° 35´ 00,84´´ 

e distância de 57.95 m; deste segue até o vértice P04, definido pelas coordenadas E: 

287323.4060 m e  N: 9094540.3960 m,  com azimute de 96° 54´ 44,81´´ e distância de 

43.83 m; deste segue até o vértice P05, definido pelas coordenadas E: 287309.4150 m e  

N: 9094251.4750 m,  com azimute de 182° 46´ 20,58´´ e distância de 289.26 m; deste 

segue até o vértice P06, definido pelas coordenadas E: 287164.9280 m e  N: 

9094257.3750 m,  com azimute de 272° 20´ 17,97´´ e distância de 144.61 m; deste segue 

até o vértice P07, definido pelas coordenadas E: 287192.4040 m e  N: 9094513.9440 m,  

com azimute de 6° 06´ 45,05´´ e distância de 258.04 m; deste segue até o vértice P08, 

definido pelas coordenadas E: 287183.7410 m e  N: 9094518.7340 m,  com azimute de 

298° 56´ 21,69´´ e distância de 9.90 m; deste segue até o vértice P01, definido pelas 

coordenadas E: 287195.5230 m e  N: 9094615.4140 m,  com azimute de 6° 56´ 53,32´´ e 

distância de 97.40 m; encerrando este perímetro. 

 

 


