
M E M O R I A L   D E S C R I T I V O 

 

 

IMÓVEL                     : ZONA DE EXPANSÃO MISTA INDUSTRIAL/COMERCIAL 

PROPRIETÁRIO        :  

MUNICÍPIO                : GUARANTÃ DO NORTE-MT 

ÁREA                         : 1.292,2288 ha 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

 

 Partindo do marco PT-120, de coordenada Plana UTM SIRGAS-

2000 E=728.486,02m e N=8.895.018,30m, situado no limite com Zona 

Rural e com Zona de Expansão Urbana, deste segue confrontando 

com Zona de Expansão Urbana, com azimute de 93°07'06" e 

distância de 936,07m, até o ponto PT-121, de coordenadas 

E=729.420,70m e N=8.894.967,38m, deste segue confrontando com 

Rodovia Federal Br-163, com azimute de 93°24'38" e distância de 

80,01m, até o ponto PT-122, de coordenadas E=729.500,57m e 

N=8.894.962,62m, deste segue confrontando com Zona de Expansão 

Urbana, com azimute de 93°45'27" e distância de 968,79m, até o 

ponto PT-103, de coordenadas E=730.467,28m e N=8.894.899,13m, 

deste segue confrontando com Zona Rural, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 184°24'43" e 4.257,79m até o ponto PT-

104, de coordenadas E=730.139,74m e N=8.890.653,96m; 183°43'00" 

e 1.008,01m até o ponto PT-105, de coordenadas E=730.074,40m e 

N=8.889.648,07m; 175°28'30" e 1.386,40m até o ponto PT-106, de 

coordenadas E=730.183,78m e N=8.888.265,99m; 271°17'13" e 

950,10m até o ponto PT-107, de coordenadas E=729.233,92m e 

N=8.888.287,33m, deste segue confrontando com Rodovia Federal Br 

-163, com azimute de 271°17'19" e distância de 80,93m, até o 

ponto PT-108, de coordenadas E=729.153,01m e N=8.888.289,15m, 

deste segue confrontando com Zona Rural, com azimute de 

271°17'12" e distância de 977,50m, até o ponto PT-109, de 

coordenadas E=728.175,76m e N=8.888.311,10m, deste segue 

confrontando com Zona Rural, com azimute de 355°16'57" e 

distância de 1.171,80m, até o ponto PT-110, de coordenadas 

E=728.079,39m e N=8.889.478,93m, deste segue confrontando com 

Frigorifico Redentor, com azimute de 94°16'53" e distância de 

935,36m, até o ponto PT-111, de coordenadas E=729.012,14m e 

N=8.889.409,10m, deste segue confrontando com Rodovia Federal 

Br-163, com azimute de 359°14'49" e distância de 134,65m, até o 

ponto PT-112, de coordenadas E=729.010,37m e N=8.889.543,74m, 

deste segue confrontando com Rodovia Federal Br-163, com azimute 



de 3°25'17" e distância de 260,72m, até o ponto PT-113, de 

coordenadas E=729.025,93m e N=8.889.804,00m, deste segue 

confrontando com Frigorifico Redentor, com os seguintes azimutes 

e distâncias: 274°15'55" e 558,81m até o ponto PT-114, de 

coordenadas E=728.468,67m e N=8.889.845,56m; 321°42'22" e 74,36m 

até o ponto PT-115, de coordenadas E=728.422,59m e 

N=8.889.903,92m; 248°50'13" e 356,38m até o ponto PT-116, de 

coordenadas E=728.090,25m e N=8.889.775,26m, deste segue 

confrontando com Zona Rural, com azimute de 4°19'00" e distância 

de 5.257,96m, até o ponto PT-120, início desta descrição. 

 

 

Guarantã do Norte-MT, 27 de maio de 2016 

 

 

 

Responsável Técnico :_____________________________ 

                                     

 


