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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 JARDIM PRAZERES, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES 

 

ÁREA: 37336.7022 m² 

PERÍMETRO: 1295.6935 m 

 

Descrição do perímetro: 

 

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

coordenadas E: 284777.079 m e N: 9093952.519 m, deste segue até o vértice P02, 

definido pelas coordenadas E: 284781.0920 m e  N: 9093962.8260 m,  com azimute de 

21° 16´ 23,89´´ e distância de 11.06 m; deste segue até o vértice P03, definido pelas 

coordenadas E: 284838.4360 m e  N: 9093937.9260 m,  com azimute de 113° 28´ 17,49´´ 

e distância de 62.52 m; deste segue até o vértice P04, definido pelas coordenadas E: 

284869.4410 m e  N: 9094008.0070 m,  com azimute de 23° 51´ 55,42´´ e distância de 

76.63 m; deste segue até o vértice P05, definido pelas coordenadas E: 284809.4160 m e  

N: 9094035.5770 m,  com azimute de 294° 40´ 11,02´´ e distância de 66.05 m; deste 

segue até o vértice P06, definido pelas coordenadas E: 284825.6740 m e  N: 

9094077.3360 m,  com azimute de 21° 16´ 20,71´´ e distância de 44.81 m; deste segue 

até o vértice P07, definido pelas coordenadas E: 284795.4220 m e  N: 9094090.2990 m,  

com azimute de 293° 11´ 42,58´´ e distância de 32.91 m; deste segue até o vértice P08, 

definido pelas coordenadas E: 284807.1400 m e  N: 9094113.3990 m,  com azimute de 

26° 53´ 50,78´´ e distância de 25.90 m; deste segue até o vértice P09, definido pelas 

coordenadas E: 284761.3820 m e  N: 9094135.4450 m,  com azimute de 295° 43´ 28,41´´ 

e distância de 50.79 m; deste segue até o vértice P10, definido pelas coordenadas E: 

284817.6540 m e  N: 9094250.3200 m,  com azimute de 26° 05´ 53,22´´ e distância de 

127.92 m; deste segue até o vértice P11, definido pelas coordenadas E: 284859.9500 m 

e  N: 9094303.9650 m,  com azimute de 38° 15´ 13,50´´ e distância de 68.31 m; deste 

segue até o vértice P12, definido pelas coordenadas E: 284928.2110 m e  N: 

9094241.6960 m,  com azimute de 132° 22´ 18,02´´ e distância de 92.40 m; deste segue 

até o vértice P13, definido pelas coordenadas E: 284885.0570 m e  N: 9094186.5870 m,  

com azimute de 218° 03´ 47,87´´ e distância de 69.99 m; deste segue até o vértice P14, 

definido pelas coordenadas E: 284844.0980 m e  N: 9094105.3800 m,  com azimute de 

206° 45´ 55,29´´ e distância de 90.95 m; deste segue até o vértice P15, definido pelas 
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coordenadas E: 284977.0030 m e  N: 9094047.5850 m,  com azimute de 113° 30´ 08,17´´ 

e distância de 144.93 m; deste segue até o vértice P16, definido pelas coordenadas E: 

284942.4290 m e  N: 9093991.4460 m,  com azimute de 211° 37´ 38,74´´ e distância de 

65.93 m; deste segue até o vértice P17, definido pelas coordenadas E: 284954.7470 m e  

N: 9093982.2550 m,  com azimute de 126° 43´ 41,64´´ e distância de 15.37 m; deste 

segue até o vértice P18, definido pelas coordenadas E: 284910.0870 m e  N: 

9093890.1900 m,  com azimute de 205° 52´ 39,56´´ e distância de 102.33 m; deste segue 

até o vértice P01, definido pelas coordenadas E: 284777.0790 m e  N: 9093952.5190 m,  

com azimute de 295° 06´ 29,88´´ e distância de 146.89 m; encerrando este perímetro. 

 


