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INTRODUÇÃO 

 

O conflito de terras entre o governo e posseiros é histórico. Divisas 

foram disputadas por armas de fogo e emboscadas. A pacificação dos conflitos 

somente encontrou amparo legal na Lei 601, de 18 de setembro de 1850, 

conhecida como Lei de Terras. Segundo OLIVEIRA (2005) na época do Brasil 

colônia só se podia obter a posse da terra de duas formas; sendo a forma legal 

através da doação da coroa portuguesa e de forma ilegal pela invasão às 

propriedades. Com o passar dos anos o direito à propriedade passou a se dar de 

forma legal pela compra e pela posse de áreas devolutas e improdutivas, e de 

forma ilegal pela falsificação de documentos. 

Com o objetivo de coibir a apropriação fraudulenta de terras e a criação 

ilegal de latifúndios, em 28 de agosto de 2001 foi criada a Lei 10267 que instituiu o 

Sistema Público de Registro de Terras que criou consigo o Cadastro Nacional de 

Imóveis Rurais (CNIR) gerenciado pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) e pela Secretaria da Receita Federal (SRF). Outra 

importante alteração introduzida por esta lei, refere-se à identificação do imóvel 

rural.  

Desde a vigência da lei para o cadastro e registro de imóveis a 

certificação da propriedade somente será atingida com plenitude se o memorial 

descritivo dos limites fundiários for assinado por profissional habilitado com a 

devida Anotação de Responsabilidade Técnica ART, ao conter as coordenadas dos 

vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema 

Geodésico Brasileiro e com precisão posicional fixada pelo INCRA em 50 cm, ou 

melhor. 

A descrição georreferenciada garante desde que sejam atingidas as 

precisões estabelecidas, que não haja sobreposições de imóveis evitando que se 

crie como no passado títulos de imóveis sobrepostos com proprietários distintos. 

A exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) atribui aos 

profissionais responsabilidades, pois ao assinar uma ART o profissional poderá 

responder judicialmente por eventuais falhas ocorridas nos procedimentos técnicos. 

O órgão competente para definir os profissionais habilitados a exercer atividade de 

geoorreferenciamento é o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura 

(CONFEA). 
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É importante ressaltar que a identificação georreferenciada da área do 

imóvel rural será exigida nos casos de desmembramento, remembramento, 

parcelamento e transmissão de titularidade somente depois de transcorridos os 

prazos fixados pela lei.  

A lei definiu prazos para execução do georreferenciamento indo de 

imediato para imóveis com área de cinco mil hectares, ou superior a oito anos, para 

os imóveis com área inferior a quinhentos hectares. Para os imóveis objetos de 

ações judiciais todos os prazos já estão vencidos. 

O estado do Paraná possui 1.444 imóveis georreferenciados das mais 

de 370 mil cadastradas no INCRA. Estes números demonstram que o trabalho 

ainda está somente no começo, e que apesar disso já existe disponível uma 

grande quantidade de informações que podem ser utilizadas para os mais diversos 

fins no meio rural. 

  



5 

 

NORMAS TÉCNICAS PARA O GEORREFERENCIAMENTO DE 

IMÓVEIS RURAIS 

 

Conforme solicitado pela 10267/01 o INCRA divulgou em novembro de 

2003 o manual de normas técnicas para o georreferenciamento das propriedades 

rurais cuja segunda 2ª Edição/Revisada foi lançada em 15 de dezembro de 2011. 

Além da norma, o INCRA lançou em 26 de novembro de 2012 a Norma de 

Execução Nº 105, que regulamenta o procedimento de certificação da poligonal 

objeto de memorial descritivo de imóveis rurais a que se refere o §5º do art. 176 da 

Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e a norma técnica para 

georreferenciamento de imóveis rurais. 

O principal objetivo deste manual é estabelecer os critérios técnicos a 

serem seguidos pelos profissionais credenciados juntos ao INCRA para o 

levantamento georreferenciado e materialização dos limites legais do imóvel rural.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Adequar a propriedade em estudo à Lei 10267/01, observando as normas técnicas 

em vigor. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Fortalecer o conhecimento a respeito do georreferenciamento de propriedades 

rurais, observar as dificuldades encontradas na execução deste serviço, verificar os 

resultados e os comparar com as exigências da norma técnica e executar as 

atividades observadas durante o curso de especialização em georreferenciamento. 
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ÁREA DE ESTUDO 

PROPRIEDADE 

Fazenda Sapé Barreiro  

Município: São José da Boa Vista – PR 

Comarca: Wenceslau Braz 

Matrícula 7.960 

Nº: Código do INCRA: 711.136.007.390-6 

 

PROPRIETÁRIO 

Leomar Ferreira de Barros 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Andressa de Oliveira – Engenheira Florestal e Bióloga – Jaguariaíva PR 

Fernando Campestrini – Engenheiro Agrônomo – Pato Branco PR 

Marcus Vinicius Salles Ferreira – Engenheiro Civil – Curitiba PR 

 

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

Localizado no noroeste do estado, São José da Boa Vista possui uma 

área de 400 km² representando 0.2005 % do estado, 0.0709 % da região e 0.0047 

% de todo o território brasileiro. Segundo o Censo de 2009, sua população total é 

de 7.601 habitantes, sendo 3.501 no meio urbano e 4.102 na zona rural. O 

município está distante 306km da capital do estado.  

A área em questão possui 

acesso pelo município de Arapoti, 

distante aproximadamente 50 

quilômetros de São José da Boa 

Vista. A localização no município 

dentro do estado do Paraná pode ser 

observada na Figura 01 ao lado. 

F
Figura 1: Localização do município 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

OBJETO 

O objeto do presente trabalho é o levantamento planimétrico cadastral 

do perímetro e georreferenciamento do Imóvel Rural denominado Fazenda Sapé 

Barreiro com área medida de 263,1315 ha, perfazendo um perímetro de  

8.490,375 m. 

Foi utilizada, como referencial técnico, a Norma Técnica para 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA 2ª edição revisada publicadas 

em Agosto de 2010. 

 

FINALIDADE 

O presente trabalho tem por finalidade a obtenção da certificação do 

imóvel rural em questão junto ao Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, 

prevista pela Lei 10.267/01, regulamentada pelo decreto 4.449/02 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Os trabalhos tiveram início em 20/01/2013, com as seguintes etapas: 

 Contato com o proprietário do Imóvel para reconhecimento das divisas, 

caracterização de seus confrontantes e análise de documentos do imóvel 

fornecidos pelo mesmo. 

 Transporte de coordenadas: dia 15/02/2013 

 Início dos trabalhos de campo com a primeira etapa do levantamento dos 

vértices e pontos, que foram realizados nos dias 20/02/13 e 25/04/13. 

 Término do levantamento dos vértices e pontos a campo: dia 30/04/2013. 

 Término dos trabalhos de escritório: dia 15/05/2013. 

Toda a execução do trabalho a campo teve o acompanhamento do 

Administrador da Fazenda, para identificação e localização dos vértices do imóvel. 
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ROTEIRO DE ACESSO 

 

O imóvel rural denominado Fazenda, localiza-se no Estado do Paraná, 

no município de São José da Boa Vista/PR, com o seguinte roteiro de acesso: 

Partindo do trevo das Rodovias PR-090 e PR-151 de acesso a 

Jaguariaiva Siga na direção norte sentido Arapoti, pega-se uma estrada secundária 

sentido a fábrica de Papel Stora Enso Ltda, no aeroporto pega um trevo e segue 

por estrada de chão passando pelo reflorestamento de exóticas (pinus e eucalitpo), 

passa uma ponte e sobe a chamada “Serrinha”, ao fim da mesma inicia  o trajeto 

por lavoura (plantio de soja), percorre 3 km até a entrada da Fazenda Barreiro 

Sapé, conforme a Figura 2 abaixo. 

 

 

Figura 2: Acesso à área de estudo 
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ESTAÇÕES GEODÉSICAS DE REFERENCIA UTILIZADAS 

 

Foi utilizado o sistema de processamento: Posicionamento por Ponto 

Preciso (PPP) disponibilizado no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

VÉRTICE DE APOIO BÁSICO (C2) 

 

O marco tipo C2, ou controle imediato foi implantado e materializado de 

acordo com os padrões da Norma Técnica, na sede do imóvel em questão. Este 

local, dentro da área a ser medida, foi escolhido visando obter o número máximo 

de satélites durante o rastreio e com a mínima interferência nos sinais GNSS.  

O transporte de base para o interior da propriedade foi realizado com 

aparelho de dupla freqüência (L1/L2), fabricante SOUTH, modelo S86-S. Utilizou-

se o método de posicionamento estático. A precisão nominal horizontal desse 

equipamento (com 2 drms, 5 satélites e PDOP < 4) é de 5mm + 1ppm  pós-

processado.  

A taxa de gravação dos dados no rastreio sobre o marco BASE foi de 15 

segundos, com uma máscara de elevação dos satélites em relação ao horizonte de 

15° e altura da antena do receptor foi de 1,650 metros, sendo processados com a 

partir do sistema de Posicionamento por Ponto Preciso PPP descrito no item 5. 

O transporte de base para interior da propriedade foi realizado no dia 

23/01/2013. O inicio do rastreio foi as 11:48:21 horas às 19:49:18 horas, 

perfazendo 8 horas e 57 segundos de rastreio. 

A distância em relação às estações de referências está de acordo com 

as especificações do equipamento para atingir a precisão estabelecida de acordo 

com a Norma Técnica. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  

 

Todos os vértices do tipo M foram materializados utilizando marco de 

concreto identificados com uma plaqueta metálica contendo a sigla do credenciado 

ASO e o número que identifica o vértice. O trabalho de fixação dos marcos foi 

realizado pela equipe de campo e por funcionários da fazenda sob orientação do 

responsável técnico do levantamento.   

Os vértices do tipo P foram todos rastreados, mas não foram 

materializados, estando assim de acordo com a Norma Técnica. 

O ponto de apoio classificado como C2 utilizado para esses pontos, 

definidores do perímetro do imóvel, foi ocupado por um Receptor GNSS de dupla 

freqüência (L1/L2). Este receptor é da empresa South Sourveing, modelo S82-T, o 

método de posicionamento foi o estático. 

A taxa de gravação dos dados sobre os marcos C2 foram de 15 

segundos, a altura da antena do receptor nos marcos e pontos variaram conforme 

a dificuldade do local. 

O rastreio dos vértices do perímetro do imóvel foi realizado com os 

seguintes parâmetros: 

 

 PDOP menor do que 6;   

 A taxa de gravação de 1; 

 Razão Sinal/Ruído maior do que 6; 

 Horizonte de rastreamento: 15°; 

Operação sempre no modo 3D, com 4 ou mais satélites rastreados 

simultaneamente; 
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MONOGRAFIA DO MARCO DE APOIO 

 

VÉRTICE DE APOIO 

Código do Vértice: BASE  
Propriedade: Fazenda Sapé Barreiro  
Município/UF: São José da Boa Vista/PR 

Responsável Técnico: Andressa A. S. Oliveira  
Código do Credenciado:ASO 

Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS2000  
Data das observações: 23/01/2013 

COORDENADAS ELIPSOIDAIS 
COORDENADAS 
PLANAS UTM 

PRECISÕES 

Latitude (Φ) = 24° 01’ 34,9652”S N = 7.342.298,1007 δ(Φ) = 0,001 

Longitude (λ) = 49° 45’ 39,3783”W E = 626.007,1935 δ(λ) = 0,003 

Altitude Elipsoidal (h) = 726,02 MC = 51°W δ(h) = 0,005 

Localização: Partindo do trevo das Rodovias PR-090 e PR-151 de acesso a Jaguariaiva, iga 
na direção norte sentido Arapoti, pega-se uma estrada secundária sentido a fábrica de Papel 
Stora Enso Ltda, no aeroporto pega um trevo e segue por estrada de chão passando pelo 
reflorestamento de exóticas (pinus e eucalitpo), passa uma ponte e sobe a chamada 
“Serrinha”, ao fim da mesma inicia o trajeto por lavoura (plantio de soja), percorre 3 km até a 
entrada da Fazenda Barreiro Sapé. 

Descrição: O marco principal é composto de concreto armado, com 60 cm de comprimento, 
enterrado no solo, sendo o centro geodésico situado a 15 cm da superfície do solo. 

Fotografia do Vértice: 

 
Equipamento utilizado: 
Marca: South  
Modelo: S82-T 
Número de Série: W1182740416GEM 

Croqui de Localização: 

 

Estações de Referência utilizadas: PPP IBGE 
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QUANTIDADES REALIZADAS 

 

Transporte. 1 transporte de coordenadas para materialização do C2. 

Vértices. Foram levantados: 4 vértices tipo marco (M) devidamente materializados, 

26 vértices tipo (P) definidores. 

 

 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

MODELO FABRICANTE OBSERVÁVEIS PRECISÃO 

S82-S South L1/L2 Estático  5mm + 1ppm 

S82-G2 RTK South L1/L2 Glonass Estático  5mm + 1ppm 

 

Para realizar o pós-processamento relativo e ajustamento dos dados 

coletados sobre o marco P2 utilizou-se o sistema de processamento 

Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) disponibilizado no site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE. 

O “software” GNSS Solutions, da empresa Ashtech foi utilizado para 

pós-processar os dados coletados nos vértices implantados (materializados) e nos 

não implantados, denominados P3 e também utilizado o sistema Real Time 

Kinemtic (RTK), que definem o perímetro do imóvel. 

As configurações do “software” GNSS Solutions usadas no pós-

processamento foram definidas conforme as exigências e as especificações 

técnicas dos aparelhos. Foram definidos: o arquivo de transformação de sistemas 

de referência, convertendo as coordenadas dos vértices do sistema de referência 

WGS-84 para sistema de referência SIRGAS 2000; altitude elipsoidal; parâmetro 

indicado pelo fabricante para configuração do tipo de antena usada em cada 

aparelho; especificação da precisão horizontal desejada para o trabalho; tempo 

universal – UTC convertido para horário local; nível de confiança padrão (68,7%); 

máscara de elevação de 15°; efemérides transmitidas nos arquivos de navegação 

durante a secção de rastreio.  

As coordenadas dos vértices tipo marco e ponto foram exportadas em 

formato “txt” do “Software” GNSS Solution. As mesmas foram transformadas no 
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formato DWG pelo “software” TopoEVN “Planilha”, da empresa Métrica TopoEVN. 

Posteriormente utilizou-se o “software” topográfico, TopoEVN “CAD” para 

elaboração do memorial descritivo, planilha técnica resumida e o cálculo analítico 

da área. 

Técnico de apoio: Engenheiro Florestal Vilsinei Apulinário de Miranda, CREA PR 

96632/D. 
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CONCLUSÕES 

 

O Georreferenciamento é um marco na história da Agrimensura, porém trouxe uma 

série de mudanças para os diferentes órgãos envolvidos no trabalho de certificação 

de Imóveis Rurais. Através deste trabalho conhecemos as dificuldades encontradas 

nos trabalhos de Georreferenciamento de Imóveis Rurais.Este trabalho de 

georreferenciamento envolve, além do levantamento de dados, cálculos, análises 

documentais, projetos e desenhos, em consonância com o disposto na legislação 

federal e na norma técnica do INCRA. O trabalho possui estreita relação com o 

processo gerencial da propriedade, pois é através deste que o proprietário irá 

atualizar a situação cartorial e cadastral da propriedade. Além disso, é com base 

nestes dados que o proprietário irá unificar e gerenciar de forma mais eficiente às 

informações da propriedade no que diz respeito INCRA, Receita Federal e cartório. 

A lei 10.267 de 28 de agosto de 2001, regulamentada pelo decreto 4.449 de 30 de 

outubro de 2002 que foi alterado pelo decreto 5.570 de 31 de outubro de 2005, 

criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR). A referida lei torna obrigatório 

o georreferenciamento do imóvel para inclusão da propriedade no CNIR, condição 

esta, necessária para que se realize qualquer alteração cartorial da propriedade.  

Quando finalizado este trabalho deve ser entregue ao INCRA, que verificará o 

enquadramento na Norma Técnica e a não existência de sobreposição da poligonal 

mapeada com outra já constante do seu cadastro, para conceder a Certificação do 

imóvel rural da Fazenda Sapé Barreiro. Uma vez certificado, o proprietário deve 

encaminhar os documentos ao Registro de Imóveis até trinta dias, para que seja 

procedida a averbação da nova descrição do perímetro e da retificação da área, na 

matrícula. 
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ANEXOS 

  



 

 

ANEXO 01 – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

MÉTODO DE LEVANTAMENTO: 
- Levantamento Planimétrico, Mapa de Uso e Ocupação do Solo 
 
REFERÊNCIAS: 
- UTM - Universal Transversa de Mercator 
- Meridiano - 51º WGr 
- Datum – SIRGAS 2000 
- Coordenadas do Vértice ASO-M-0001 - Latitude 24º 00' 04,969691" S e Longitude 
49º 46' 36,292322" W 
 
CÁLCULOS: 
- Processado eletronicamente pelos softwares AutCad Vs. 2008 e TopoEVN. 
 
APARELHAGEM: 
- GPS South S 82 T L1 – L2 RTK  
 
Proprietário: Leomar Ferreira de Barros 
Local: Fazenda Barreiro Sapé, São José da Boa Vista/PR .       
Comarca: Wenceslau Braz /PR 
Perímetro: 8.490,38 m Área: 263,1315 ha  Matrícula: 7.960   
 
 

 

DESCRIÇÃO 

 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ASO-M-0001, de 

coordenadas N 7.345.080,31m e E 624.423,33m;   RIO BATEL; deste, segue 

confrontando com RIO BATEL, com os seguintes azimutes e distâncias:  20°56'21" 

e 13,82 m até o vértice ASO-P-0001 de coordenadas N 7.345.093,22m e E 

624.428,27m;  152°09'40" e 106,02 m até o vértice ASO-P-0002, de coordenadas 

N 7.344.999,47m e E 624.477,78m;  163°00'01" e 76,89 m até o vértice ASO-P-

0003, de coordenadas N 7.344.925,94m e E 624.500,26m;  133°47'07" e 21,35 m 

até o vértice ASO-P-0004, de coordenadas N 7.344.911,17m e E 624.515,67m;  

44°36'27" e 15,48 m até o vértice ASO-P-0005, de coordenadas N 7.344.922,19m 

e E 624.526,54m;  11°21'28" e 63,47 m até o vértice ASO-P-0006, de coordenadas 

N 7.344.984,42m e E 624.539,04m;  42°41'54" e 14,61 m até o vértice ASO-P-

0007, de coordenadas N 7.344.995,16m e E 624.548,95m;  97°19'22" e 16,16 m 

até o vértice ASO-P-0008, de coordenadas N 7.344.993,10m e E 624.564,98m;  

110°27'07" e 102,51 m até o vértice ASO-P-0009, de coordenadas N 



 

 

7.344.957,28m e E 624.661,03m;  98°08'29" e 57,62 m até o vértice ASO-P-0010, 

de coordenadas N 7.344.949,12m e E 624.718,07m;  117°19'45" e 17,77 m até o 

vértice ASO-P-0011, de coordenadas N 7.344.940,96m e E 624.733,86m;  

151°09'25" e 103,63 m até o vértice ASO-P-0012, de coordenadas N 

7.344.850,19m e E 624.783,85m;  150°20'35" e 75,20 m até o vértice ASO-P-0013, 

de coordenadas N 7.344.784,84m e E 624.821,06m;  172°28'05" e 63,40 m até o 

vértice ASO-P-0014, de coordenadas N 7.344.721,99m e E 624.829,37m;  

127°53'34" e 14,12 m até o vértice ASO-P-0015, de coordenadas N 7.344.713,32m 

e E 624.840,51m;  61°15'58" e 55,19 m até o vértice ASO-P-0016, de coordenadas 

N 7.344.739,85m e E 624.888,90m;  102°22'55" e 21,59 m até o vértice ASO-P-

0017, de coordenadas N 7.344.735,22m e E 624.909,99m;  130°18'37" e 32,26 m 

até o vértice ASO-P-0018, de coordenadas N 7.344.714,35m e E 624.934,59m;  

51°49'50" e 62,96 m até o vértice ASO-P-0019, de coordenadas N 7.344.753,26m 

e E 624.984,09m;  6°40'45" e 36,02 m até o vértice ASO-P-0020, de coordenadas 

N 7.344.789,04m e E 624.988,28m;  5°46'49" e 58,98 m até o vértice ASO-P-0021, 

de coordenadas N 7.344.847,72m e E 624.994,22m;  351°33'30" e 25,48 m até o 

vértice ASO-P-0022, de coordenadas N 7.344.872,92m e E 624.990,48m;  0°17'56" 

e 118,85 m até o vértice ASO-P-0023, de coordenadas N 7.344.991,77m e E 

624.991,10m;  23°00'13" e 115,33 m até o vértice ASO-P-0024, de coordenadas N 

7.345.097,93m e E 625.036,17m;  60°21'16" e 30,04 m até o vértice ASO-P-0025, 

de coordenadas N 7.345.112,79m e E 625.062,28m;  149°55'29" e 75,09 m até o 

vértice ASO-P-0026, de coordenadas N 7.345.047,81m e E 625.099,91m;  

166°04'10" e 23,68 m até o vértice ASO-M-0002, de coordenadas N 7.345.024,83m 

e E 625.105,61m;  CERCA; deste, segue confrontando com ORLANDO DIB, com 

os seguintes azimutes e distâncias:  161°42'57" e 2.885,32 m até o vértice ASO-M-

0003, de coordenadas N 7.342.285,18m e E 626.010,82m;  CERCA; deste, segue 

confrontando com RENEE VAN DER GOOT, com os seguintes azimutes e 

distâncias:  263°13'34" e 1.224,59 m até o vértice ASO-M-0004, de coordenadas N 

7.342.140,74m e E 624.794,78m;   352°47'53" e 2.962,95 m até o vértice ASO-M-

0001, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 

descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir  , de 

coordenadas N m e E m, e encontram-se representadas no Sistema U T M, 

referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como datum o 



 

 

SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 

no plano de projeção U T M.  



 

 

ANEXO 02 – RELATÓRIO DE PONTOS 

ID Descrição Norte HRMS Leste HRMS Altitude VRMS 

M-Aide-bu3 314 ASO-M-0001 7.345.080,314 0.022 624.423,326 0.022 679207 0.066 

Rio Baté 1 ASO-P-0001 7.345.093,215 0.203 624.428,270 0.203 672249 0.472 

Rio Baté 2 ASO -P-0002 7.344.999,474 0.286 624.477,777 0.286 674217 0.829 

Rio Baté 3 ASO -P-0003 7.344.925,940 0.045 624.500,262 0.045 672104 0.130 

Rio Baté 4 ASO -P-0004 7.344.911,169 0.038 624.515,666 0.038 672004 0.100 

Rio Baté 5 ASO P-0005 7.344.922,186 0.049 624.526,545 0.049 672085 0.148 

Rio Baté 6 ASO -P-0006 7.344.984,415 0.057 624.539,041 0.057 671697 0.182 

Rio Baté 7 ASO -P-0007 7.344.995,164 0.095 624.548,949 0.095 671845 0.306 

Rio Baté 8 ASO -P-0008 7.344.993,099 0.127 624.564,983 0.127 671307 0.398 

Rio Baté 9 ASO P-0009 7.344.957,277 0.044 624.661,028 0.044 671412 0.082 

Rio Baté 10 ASO -P-0010 7.344.949,115 0.071 624.718,071 0.071 671164 0.082 

Rio Baté 11 ASO -P-0011 7.344.940,955 0.112 624.733,857 0.112 671162 0.350 

Rio Baté 12 ASO -P-0012 7.344.850,188 0.047 624.783,850 0.047 671515 0.224 

Rio Baté 13 ASO -P-0013 7.344.784,839 0.043 624.821,059 0.043 669864 0.069 

Rio Baté 14 ASO -P-0014 7.344.721,993 0.017 624.829,366 0.017 669855 0.031 

Rio Baté 15 ASO -P-0015 7.344.713,323 0.028 624.840,513 0.028 670079 0.046 

Rio Baté 17 ASO -P-0016 7.344.739,845 0.018 624.888,903 0.018 669754 0.043 

Rio Baté 18 ASO -P-0017 7.344.735,221 0.037 624.909,989 0.037 669553 0.422 

Rio Baté 19 ASO P-0018 7.344.714,352 0.069 624.934,595 0.069 669964 0.240 

Rio Baté 21 ASO -P-0019 7.344.754,158 0.055 624.983,205 0.055 668335 0.070 

P Paulo água 68 ASO-P-0020 7.344.789,227 0.022 624.988,199 0.022 667832 0.035 

P Paulo água 69 ASO-P-0021 7.344.847,909 0.029 624.994,138 0.029 665344 0.034 

P Paulo água 70 ASO-P-0022 7.344.873,109 0.021 624.990,396 0.021 665648 0.031 

P Paulo água 71 ASO-P-0023 7.344.991,956 0.014 624.991,017 0.014 664363 0.022 

P Paulo água 72 ASO-P-0024 7.345.098,115 0.030 625.036,082 0.030 662716 0.052 

P Paulo água 73 ASO-P-0025 7.345.112,980 0.046 625.062,195 0.046 662513 0.076 

P Paulo água 74 ASO-P-0026 7.345.047,992 0.035 625.099,826 0.035 662567 0.053 

Marco L e D ASO-M-0002 7.345.024,997 0.029 625.105,772 0.029 663006 0.038 

M-Aide-bu 3 ASO-M-0003 7.342.285,175 0.009 626.010,816 0.009 762670 0.013 

M- Aide-bu3 315 ASO-M-0004 7.342.140,736 0.016 624.794,785 0.016 772013 0.024 

 



 

 

ANEXO 03 – PLANTA DO IMÓVEL 

 



 

 

ANEXO 04 – RELATÓRIO DO PPP 

 


