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 ANEXO V.4 - MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – 
APA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO ENGENHO D’ÁGUA” – PORTO 
FELIZ – SP 

“APA do Engenho D’Água” 
 
A “APA do Engenho D'Água” está localizada em uma parte da Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão Engenho D’Água, a montante do ponto onde 
será instalada pelo SAAE de Porto Feliz, a Estação de Captação de 
Água do Engenho D'Água, na Margem Direita do Rio Tietê, situada 
no Município de Porto Feliz, com a seguinte descrição: “Inicia-se 
no marco denominado “M1”, georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM - SAD 69, MC 45º W, coordenadas Plano 
Retangulares Relativas, sistema UTM: E = 241.811,8154 m e N = 
7.435.805,1388m, marco este localizado num vértice formado pelo 
leito do ribeirão Engenho D’água, ponto este distante 848,66m da 
ponte sobre o mesmo ribeirão na Estrada Municipal PFZ - 147; daí 
segue com o azimute 152º 26'25" e distância de 267,16m até o "M2"( 
E=241.935,4211m e N=7.435.568,2976m); com azimute de 231º54'56" e 
distância de 626,21m até o "M3" (E = 241.442,5323m e 
N=7.435.182,0398m); com azimute de 274º18'38" e distância de 
566,81m até o "M4" (E = 240.877,3300m e N=7.435.224,6422m); com 
azimute de 304º58'58" e distância de 803,00m até o "M5" (E = 
240.219,4146m e N=7.435.685,0236m); com azimute de 323º28'21" e 
distância de 412,02m até o "M6" (E = 239.974,1793m e 
N=7.436.016,1079m); com azimute de 352º54'45" e distância de 
901,08m até o "M7" (E = 239.863,0009m e N=7.436.910,3001m); com 
azimute de 23º29'10" e distância de 738,95m até o "M8" (E = 
240.157,4916m e N=7.437.558,0286m); com azimute de 350º11'07" e 
distância de 1.049,35m até o "M9" (E = 239.978,6194m e 
N=7.438.622,0186m); com azimute de 310º23'59" e distância de 
950,89m até o "M10" (E = 239.254,4784m e N=7.439.238,3034m); com 
azimute de 356º48'52" e distância de 718,10m até o "M11" (E = 
239.214,5731m e N=7.439.955,2903m); com azimute de 075º05'48" e 
distância de 687,02m até o "M12" (E = 239.878,4807m e 
N=7.440.131,9849m); com azimute de 349º35'20" e distância de 
449,58m até o "M13" (E = 239.797,2371m e N=7.440.574,1579m); com 
azimute de 013º52'09" e distância de 679,97m até o "M14" (E = 
239.960,2293m e N=7.441.234,3057m); com azimute de 032º50'35" e 
distância de 1.305,37m até o "M15" (E = 240.668,1863m e 
N=7.442.331,0237m); com azimute de 024º16'00" e distância de 
489,77m até o "M16" (E = 240.869,4763m e N=7.442.777,5222m); com 
azimute de 012º33'48" e distância de 488,06m até o "M17" (E = 
240.975,6377m e N=7.443.253,8972m), confrontando até aqui com o 
remanescente do município de Porto Feliz; segue pelo divisor dos 
municípios de Porto Feliz e Rafar, na distância de 2.170,94m até 
o "M18" (E = 242.846,4976m e N=7.444.066,0524m); segue pelo 
divisor dos municípios de Porto Feliz e Capivari, na distância de 
4.155,77m até o "M19" (E = 245.606,6730m e N=7.441.577,5526m); 
com azimute de 193º58'50" e distância de 693,13m até o "M20" (E = 
245.439,2155m e N=7.440.904,9513m); com azimute de 211º27'05" e 
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distância de 762,74m até o "M21" (E = 245.041,2335m e 
N=7.440.254,2684m); com azimute de 261º09'28" e distância de 
534,71m até o "M22" (E = 244.512,8783m e N=7.440.172,0769m); com 
azimute de 193º00'11" e distância de 678,64m até o "M23" (E = 
244.360,1846m e N=7.439.510,8435m); com azimute de 262º51'48" e 
distância de 1.194,27m até o "M24" (E = 243.175,1707m e 
N=7.439.362,4718m); com azimute de 181º09'13" e distância de 
1.814,36m até o "M25" (E = 243.138,6422m e N=7.437.548,4783m); 
com azimute de 127º38'26" e distância de 735,82m até o "M26" (E = 
243.721,3101m e N=7.437.099,1050m); com azimute de 260º19'53" e 
distância de 1.180,00m até o "M27" (E = 242.558,0754m e 
N=7.436.900,9241m); com azimute de 179º26'00" e distância de 
784,90m até o "M28" (E = 242.565,8386m e N=7.436.116,0670m); com 
azimute de 247º35'27" e distância de 815,62m até o "M1" (E = 
241.811,8154m e N=7.435.805,1388m), onde teve início está 
descrição, confrontando nestes azimutes e distancias com o 
remanescente do município de Porto Feliz, encerrando uma área 
superficial de 3.272,70596 ha.” 
 


