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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
MUNICÍPIO: Conceição de Ipanema/MG 
COMARCA: Ipanema/MG 
ÁREA (m²): 112.217,74 M² 
ÁREA (ha): 11.2217 ha 
PERÍMETRO (m): 1334.127 
DATUM: SIRGAS20000 
MERIDIANO CENTRAL: 39° 
 
 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 
 

                                           Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto E00, de coordenadas N 
7.794.815,05m e E 216.402,67m; com azimute de 90°00'00" por uma distância de 0,00m, até o ponto E01, de 
coordenadas N 7.794.815,05m e E 216.402,67m; com azimute de 122°10'44" por uma distância de 14,18m, até 

o ponto E02, de coordenadas N 7.794.807,50m e E 216.414,67m, com azimute de 120°13'27" por uma 

distância de 20,81m, até o ponto E03, de coordenadas N 7.794.797,02m e E 216.432,65m; com azimute de 

119°04'39" por uma distância de 5,55m, até o ponto E04, de coordenadas N 7.794.794,33m e E 216.437,50m; 
com azimute de 118°22'34" por uma distância de 16,92m, até o ponto E05, de coordenadas N 7.794.786,28m e 
E 216.452,39m; com azimute de 118°43'36" por uma distância de 15,50m, até o ponto E06, de coordenadas N 
7.794.778,83m e E 216.465,98m; com azimute de 118°29'16" por uma distância de 14,28m, até o ponto E07, 
de coordenadas N 7.794.772,02m e E 216.478,53m; com azimute de 118°11'36" por uma distância de 12,91m, 

até o ponto E08, de coordenadas N 7.794.765,93m e E 216.489,91m; com azimute de 127°44'05" por uma 

distância de 130,84m, até o ponto E09, de coordenadas N 7.794.685,85m e E 216.593,38m; com azimute de 

215°40'25" por uma distância de 15,61m, até o ponto E10, de coordenadas N 7.794.673,17m e E 216.584,28m; 
com azimute de 215°58'11" por uma distância de 13,94m, até o ponto E11, de coordenadas N 7.794.661,88m e 
E 216.576,09m; com azimute de 217°53'35" por uma distância de 13,17m, até o ponto E12, de coordenadas N 
7.794.651,49m e E 216.568,00m; com azimute de 215°39'30" por uma distância de 16,97m, até o ponto E13, 
de coordenadas N 7.794.637,71m e E 216.558,11m; com azimute de 216°41'57" por uma distância de 15,94m, 

até o ponto E14, de coordenadas N 7.794.624,93m e E 216.548,58m; com azimute de 215°51'51" por uma 

distância de 28,99m, até o ponto E15, de coordenadas N 7.794.601,43m e E 216.531,60m; com azimute de 

215°27'34" por uma distância de 17,27m, até o ponto E16, de coordenadas N 7.794.587,36m e E 216.521,58m; 
com azimute de 216°36'44" por uma distância de 14,95m, até o ponto E17, de coordenadas N 7.794.575,36m e 
E 216.512,66m; com azimute de 217°14'26" por uma distância de 19,56m, até o ponto E18, de coordenadas N 
7.794.559,78m e E 216.500,82m; com azimute de 216°13'37" por uma distância de 15,78m, até o ponto E19, 
de coordenadas N 7.794.547,05m e E 216.491,49m; com azimute de 216°47'10" por uma distância de 20,06m, 

até o ponto E20, de coordenadas N 7.794.530,99m e E 216.479,48m; com azimute de 215°46'12" por uma 

distância de 15,18m, até o ponto E21, de coordenadas N 7.794.518,67m e E 216.470,61m; com azimute de 

216°28'16" por uma distância de 13,44m, até o ponto E22, de coordenadas N 7.794.507,87m e E 216.462,62m; 
com azimute de 215°33'56" por uma distância de 12,21m, até o ponto E23, de coordenadas N 7.794.497,94m e 
E 216.455,52m; com azimute de 217°03'19" por uma distância de 14,81m, até o ponto E24, de coordenadas N 
7.794.486,11m e E 216.446,59m; com azimute de 215°52'17" por uma distância de 15,16m, até o ponto E25, 

 



 
de coordenadas N 7.794.473,83m e E 216.437,71m; com azimute de 214°53'45" por uma distância de 14,65m, 

até o ponto E26, de coordenadas N 7.794.461,82m e E 216.429,33m; com azimute de 217°00'57" por uma 

distância de 22,53m, até o ponto E27, de coordenadas N 7.794.443,83m e E 216.415,77m; com azimute de 

216°01'56" por uma distância de 20,33m, até o ponto E28, de coordenadas N 7.794.427,39m e E 216.403,81m; 
com azimute de 217°27'29" por uma distância de 13,38m, até o ponto E29, de coordenadas N 7.794.416,76m e 
E 216.395,67m; com azimute de 216°00'31" por uma distância de 6,45m, até o ponto E30, de coordenadas N 
7.794.411,55m e E 216.391,88m; com azimute de 216°43'32" por uma distância de 6,83m, até o ponto E31, de 
coordenadas N 7.794.406,07m e E 216.387,79m; com azimute de 216°21'09" por uma distância de 13,89m, até 

o ponto E32, de coordenadas N 7.794.394,89m e E 216.379,56m; com azimute de 215°00'50" por uma 

distância de 8,46m, até o ponto E33, de coordenadas N 7.794.387,96m e E 216.374,71m; com azimute de 

215°09'54" por uma distância de 7,31m, até o ponto E34, de coordenadas N 7.794.381,98m e E 216.370,50m; 
com azimute de 214°52'32" por uma distância de 7,58m, até o ponto E35, de coordenadas N 7.794.375,77m e E 
216.366,16m; com azimute de 216°16'60" por uma distância de 13,21m, até o ponto E36, de coordenadas N 
7.794.365,12m e E 216.358,35m; com azimute de 217°13'29" por uma distância de 19,42m, até o ponto E37, 
de coordenadas N 7.794.349,66m e E 216.346,60m; com azimute de 207°50'22" por uma distância de 10,41m, 

até o ponto E38, de coordenadas N 7.794.340,45m e E 216.341,74m; com azimute de 299°48'38" por uma 

distância de 44,08m, até o ponto E39, de coordenadas N 7.794.362,36m e E 216.303,49m; com azimute de 

312°25'21" por uma distância de 40,62m, até o ponto E40, de coordenadas N 7.794.389,76m e E 216.273,51m; 
com azimute de 330°08'09" por uma distância de 118,75m, até o ponto E41, de coordenadas N 7.794.492,75m e 
E 216.214,38m; com azimute de 309°19'51" por uma distância de 20,06m, até o ponto E42, de coordenadas N 
7.794.505,46m e E 216.198,86m; com azimute de 324°16'06" por uma distância de 53,80m, até o ponto E43, 
de coordenadas N 7.794.549,14m e E 216.167,44m; com azimute de 322°09'35" por uma distância de 15,48m, 

até o ponto E44, de coordenadas N 7.794.561,36m e E 216.157,94m; com azimute de 23°47'60" por uma 

distância de 66,87m, até o ponto E45, de coordenadas N 7.794.622,54m e E 216.184,93m; com azimute de 

26°49'08" por uma distância de 55,06m, até o ponto E46, de coordenadas N 7.794.671,68m e E 216.209,77m; 
com azimute de 42°19'04" por uma distância de 75,91m, até o ponto E47, de coordenadas N 7.794.727,81m e E 
216.260,88m; com azimute de 60°58'19" por uma distância de 75,24m, até o ponto E48, de coordenadas N 
7.794.764,32m e E 216.326,67m; com azimute de 39°11'03" por uma distância de 68,44m, até o ponto E49, de 
coordenadas N 7.794.817,38m e E 216.369,91m; com azimute de 41°42'09" por uma. distância de 14,80m, até 

o ponto E50, de coordenadas N 7.794.828,43m e E 216.379,76m; com azimute de 120°17'11" por uma 

distância de 26,53m, até o ponto E00, onde teve inicio essa descrição. 
 

 

Conceição de Ipanema/MG, 5 de Abril de 2016. 

 

 

_______________________________________ 

Resp. Técnico: James Soares Rodrigues de Lima 

CREA-ES 039.458/D 

 

 

 

_______________________________________ 

Saar Incorporadora 

CNPJ: 24.123.106/0001- 40 

 


