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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 VILA DO LORETO, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES 

 

ÁREA: 16690.02 m² 

PERÍMETRO: 873.11 m 

 

Descrição do perímetro: 

 

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

coordenadas E: 288012.000 m e N: 9094606.400 m, deste segue até o vértice P02, 

definido pelas coordenadas E: 288030.3660 m e  N: 9094632.3260 m,  com azimute de 

35° 18´ 49,64´´ e distância de 31.77 m; deste segue até o vértice P03, definido pelas 

coordenadas E: 288042.6730 m e  N: 9094624.6210 m,  com azimute de 122° 02´ 57,49´´ 

e distância de 14.52 m; deste segue até o vértice P04, definido pelas coordenadas E: 

288075.8000 m e  N: 9094657.5300 m,  com azimute de 45° 11´ 20,93´´ e distância de 

46.69 m; deste segue até o vértice P05, definido pelas coordenadas E: 288095.5030 m e  

N: 9094646.7880 m,  com azimute de 118° 35´ 56,58´´ e distância de 22.44 m; deste 

segue até o vértice P06, definido pelas coordenadas E: 288087.3250 m e  N: 

9094621.9350 m,  com azimute de 198° 12´ 50,55´´ e distância de 26.16 m; deste segue 

até o vértice P07, definido pelas coordenadas E: 288109.0750 m e  N: 9094618.9940 m,  

com azimute de 97° 42´ 02,65´´ e distância de 21.95 m; deste segue até o vértice P08, 

definido pelas coordenadas E: 288113.6740 m e  N: 9094640.6570 m,  com azimute de 

11° 59´ 08,87´´ e distância de 22.15 m; deste segue até o vértice P09, definido pelas 

coordenadas E: 288212.5420 m e  N: 9094621.5990 m,  com azimute de 100° 54´ 38,27´´ 

e distância de 100.69 m; deste segue até o vértice P10, definido pelas coordenadas E: 

288206.2130 m e  N: 9094589.6800 m,  com azimute de 191° 12´ 55,14´´ e distância de 

32.54 m; deste segue até o vértice P11, definido pelas coordenadas E: 288271.8290 m e  

N: 9094582.1580 m,  com azimute de 96° 32´ 22,74´´ e distância de 66.05 m; deste segue 

até o vértice P12, definido pelas coordenadas E: 288253.7840 m e  N: 9094522.5520 m,  

com azimute de 196° 50´ 35,01´´ e distância de 62.28 m; deste segue até o vértice P13, 

definido pelas coordenadas E: 288183.4590 m e  N: 9094527.5850 m,  com azimute de 

274° 05´ 36,78´´ e distância de 70.50 m; deste segue até o vértice P14, definido pelas 

coordenadas E: 288191.4950 m e  N: 9094576.2200 m,  com azimute de 9° 22´ 56,13´´ e 

distância de 49.29 m; deste segue até o vértice P15, definido pelas coordenadas E: 
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288161.1740 m e  N: 9094578.4090 m,  com azimute de 274° 07´ 45,33´´ e distância de 

30.40 m; deste segue até o vértice P16, definido pelas coordenadas E: 288151.8180 m e  

N: 9094530.0080 m,  com azimute de 190° 56´ 25,60´´ e distância de 49.30 m; deste 

segue até o vértice P17, definido pelas coordenadas E: 288102.4460 m e  N: 

9094533.6590 m,  com azimute de 274° 13´ 45,32´´ e distância de 49.51 m; deste segue 

até o vértice P18, definido pelas coordenadas E: 288111.5030 m e  N: 9094566.4490 m,  

com azimute de 15° 26´ 26,90´´ e distância de 34.02 m; deste segue até o vértice P19, 

definido pelas coordenadas E: 288083.5760 m e  N: 9094577.4100 m,  com azimute de 

291° 25´ 45,80´´ e distância de 30.00 m; deste segue até o vértice P20, definido pelas 

coordenadas E: 288082.9230 m e  N: 9094575.2060 m,  com azimute de 196° 30´ 12,51´´ 

e distância de 2.30 m; deste segue até o vértice P21, definido pelas coordenadas E: 

288070.3470 m e  N: 9094577.6540 m,  com azimute de 281° 00´ 54,89´´ e distância de 

12.81 m; deste segue até o vértice P22, definido pelas coordenadas E: 288067.9790 m e  

N: 9094568.2680 m,  com azimute de 194° 09´ 34,92´´ e distância de 9.68 m; deste segue 

até o vértice P23, definido pelas coordenadas E: 288056.2490 m e  N: 9094570.3700 m,  

com azimute de 280° 09´ 34,18´´ e distância de 11.92 m; deste segue até o vértice P24, 

definido pelas coordenadas E: 288062.3290 m e  N: 9094593.8700 m,  com azimute de 

14° 30´ 20,46´´ e distância de 24.27 m; deste segue até o vértice P01, definido pelas 

coordenadas E: 288012.0000 m e  N: 9094606.4000 m,  com azimute de 283° 58´ 48,89´´ 

e distância de 51.87 m; encerrando este perímetro.  

 

 

 

 

 

 


