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Congonhas, 28 de setembro de 2020.

llmo. Sr.

Rodrigo Ribas
Superintendente da SUPPRI - Superintendência de Projetos Prioritários

Secrêtaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Referência: PA COPAM N" 00í03/í98í/04212007

Assunto: Apresentação - TCCE - Termo de Compromisso de Compensaçáo
Espeleológica - Registro Cartório de Títulos e Documentos

Prezado Senhor,

A CSN Mineração S.4., inscrita no CNPJ sob o no 08-902.291/000í -15, situada na

Estrada Casa de Pedra, s/n, Zona Rural, Congonhas, estado de Minas Gerais, já

qualificada perante essa Superintendência, vem, através deste, apresentar em anexo o

atendimento à obrigaçáo constante à cláusula 34, ltem "01'do instrumento em epígrafe,

com o protocolo do TCCE-Termo de Compromisso de Compensaçáo Espeleológica

devidamente registrado perante o Cartório de Títulos e Documentos competente, dando

portanto baixa ao presente item para todos os efeitos.

Sendo o que cumpre para o momento, permanecemos à disposição para os

esclarecimentos adicionais que se Íizerem necessários.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Subsêcretaria de Regularização Ambiental - SURAM

Superintendência de Projetos PÍioritários - SUPPRI

Termo de Compromisso de CompensaÉo Espeleológica que

celêbram entre si o Estado de Minas Gerais, por meio da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável (SEMAD), CSN MineraÉo S/4, e Companhiâ

Sideúrgica Nacional S/4, para a instituiÉo de servidão

ambiental como Íorma de compensaÉo pelos impactos

negativos irÍeversíveis a cavidades naturais subtenâneas, com

grau de relevância alto e médio, a serem autorizados no

empreendimênto 'Lavra do Corpo do Mascate - Mina de Casa

de Pedra' (Adendo ao PareceÍ Técnico 572583/2007, SIAM

0 t 59155t2020, PA 1O3t19ütUA2007l.

Pelo presente instrumento, de um lado, como COMPROMITENTE, o Estado de Minas

Gerais, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - SEMAD, órgão público do Poder Executivo Estadual, inscrita no CNPJ

00.957.404/0001-78, com sede na Rodovia Papa João Paulo ll, n'4143, Prédio Minas,

2" andar - Bairro Serra Verde, Cidade AdminisÍativa, em Belo Horizonte, CEP 3'1.630-

900, doravante denominado COMPROMITENTE, neste ato, representada pelo

Superintendente de Projetos Prioritários (SUPPRI), Sr. Rodrigo Ribas, MASP

1.220.634-8, no uso das atribuições previstas na Resolução SEMAD n" 256812017, e

do outro lado, na qualidade de PRIMEIRA COMPROMISSÁRIA, a CSN Mineração

S/A com sede na Mina Casa de Pedra, S/N, município de Congonhas, Estado de

Minas Gerais, CEP 36.0-970, CNPJ no 08.902.291/000 t -15, neste ato representada

por Eduardo Sanches, brasileiro, casado, químico, portador da Carteira de ldentidade

no 17953376 SSP/SP, CPF: 058.235.69&90, residente e domiciliado em ltabirito-Mc,

e por João Batista da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de

ldentidadê no M.3.115.355 SSP/MG CPF: 455.570.47ô20, residente e domiciliado

em Congonhas- MG, e na qualidade de SEGUNDA COMPROMISSÁR|A a

ros ô
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TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO ESPELEOLÓGICA
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvim

Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM

Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI

ento Sustentável - S

AS

CONSIDERANDO que as cavidades naturais subterrâneas constituem patrimônio

ambiental e cultural do Estado, nos termos do art.208, V, e art.214, §7o, ambos da

Constituição do Estado de Minas Gerais, e ainda art. 216,Y, da Carta Magna;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 5o-A do Decreto no 99.556, de 1o de oúubro

de 1990, alterado pelo o Decreto Federal n. 6.640, de 7 de novembro de 2008' a

localização, construçáo, instalação, ampliação, modificação e operação de

empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente poluidoÍes ou

dêgradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua área de

influência, dependerão de prévio licenciamento ambiental pelo órgão ambiental

competente;
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COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, sociedade anônima aberta, inscrita no

CNPJ de no 33.042, 730/0001-04, com sede à Av. BÍigadêiro Faria Lima, no 3.400, 'l9o

e 20o andares, ltaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 04538-132, proprietária do

imóvel situado no local denominado "Casa de Pedra", matrícula no 9.932, Livro 2RG,

Comarca de Congonhas-MG, neste ato representada por Eduardo Sanches, brasileiro,

casado, químico, portador da Cartêira de ldentidade no 17953376 SSP/SP, CPF:

058.235.698-90, residente e domiciliado em ltabirito-Mc, e por João Batista da Silva,

brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de ldentidade no M.3.115.355

SSP/MG CPF: 455.57O.476-20, residente e domiciliado em Congonhas- MG.

CONSIDERANDO que as cavidades naturais subterrâneas existentes no território

nacional constituem bens da União de que trata o art. 20, X, da Constituição Federal,

impondo-se a necessidade de sua preservaÉo e conservaÉo de modo a possibilitar

estudos, pesquisas e atividades de ordem técnico-cientiÍica, étnica, cultural,

espeleológica, turístico, recreativo e educativo;

CONSIDERANDO que, nos termos do Decreto Federal n" 99.556/1990, incumbe ao

órgão ambiental competente avaliar, no âmbito dos processos de regularização

ambiental de sua competência, os possíveis impactos sobre cavidades naturais

subtenâneas e determinar as medidas apropriadas para compensação espeleológica'

preservação, controle e reparação de danos;

F



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM

Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 40, §1' e §2", do Decreto Federal n.

99.556/1990, em caso de empreendimento que ocasione lmpacto negativo ineversÍvel

em cavidade natural subtenânea com grau de releváncia atto, deve o empreendedor

adotar, como condição para o licenciamento ambiental, medidas e açôes para

assegurar a preservação, em caráter permanente, de duas cavidades naturais

subterrâneas, com o mesmo grau de relevância, de mesma litologia e com atributos

similares à que softerá o impacto, que serão consideradas cavidades testemunho;

CONSIDERANDO que constitui atribuição da Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, consoante o disposto no art.

80, XlV, da Lei Complementar no 140, de I de dezembro de 2011, bem como da Lei

Estadual n" 21.972, de 21 de janeiro de 2016, regulamentada pelo Decreto Estadual

n' 46.953, de 23 de fevereiro de 2016, promover o licenciamênto ambiental de

atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação

ambiental;

CONSIDERANDO que, nos termos da lnstrução de Serviço SISEMA no OB|2O17, a

compênsaÉo espeleológica objetiva a proteÉo e a perpetuação do patrimônio

espeleológico em funÉo de impactos negativos inêversíveis ocâsionados em

cavidades naturais subterrâneas classificadas com grau de relevância alto ou médio;
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CONSIDERANDO que a lnstrução de Serviço SISEMA n'08, de 05 de junho de 2017,

dispõe sobre os procedimentos para a instruÉo dos processos de licenciamento

ambiental de empreendimentos efetiva ou potencialmente capazes de causar impactos

sobre cavidades naturais subterrâneas e suas áreas de influência;

CONSIOERANDO que, nos termos da lnstruçâo de Serviço SISEMA no 08/2017, a

proposta de compensação poderá consistir, a critério do empreendedor, em:

averbação, na matrícula do imóvel, das coordenadas e delimitações da área que

engloba as cavidades testemunho e suas respectivas áreas de influência, constituindo

servidão ambiental perÉtua; constituição de Reserva Legal, nos termos do inciso V do

art. 14 da Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012; criação de Reserva Particular



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GÊRAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM

Superintendência de Projêtos Prioritários - SUPPRI

ÉI

do Patrimônio Natural - RPPN -, confoÍme o aÍl. 21 da Lei Federal no I de

julho de 2Oo0; ou outros mecanismos admitidos em normas e leis aplicáveis;

CONSIoERANDO que a Lei Federal n'6.938/1981 dispõe em seu art. 9P-A. que'o

propietáio ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou iurídica, pode, por instrumento

púbtico ou pafticutar ou por temo administrativo firmado perante órgão integrante do

Sisnama, limitar o uso de toda a sua propiedade ou de pafte dela para preseNar,

conservar ou rccuperar os recuÍsos ambientais ex,sfenÍes, instituindo seruidão

ambienbf .

CONSIDERANDO que o Processo COPAM no 10311981104?,2007 foi objeto de

apreciação pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, que chancelou e

aprovou o Adendo ao Parecer Único 57258312007, protocolo Siam 0'159155/2020, de

14tO4l2O2O, na 59a Reunião EÍraordinária da Câmara de Atividades Minerárias - CMI

de OBl05l202O.

CONSIDERANDO que, conforme constante no Processo n.o 1031198110/.212007 ' ficou

acordado entre as partes que a medida compensatória aos impactos negativos

irreversíveis em 4 (quatro) cavidades naturais subtenâneas com grau de relevância

alto ocasionados pelo empreendimento "Lavra do Corpo Mascate - Mina Casa de

Pedra", consistirá, conforme §'lo do art.40 do Decreto Federal n. 99.556/1990, alterado

pelo Decreto Federal n. 6.640/2008, de ações para assegurar a preservação, em

caráter permanente, dê I (oito) cavidades naturais subterráneas, com o mesmo grau

de relevância, de mesma litologia e com atributos similares às que sofrerão o impacto,

que serão consideradas cavidades testemunho na área do empreendimento, no

município de Congonhas, Estado de Minas Gerais, bem como registro na matrícula do

imóvel, para fins de preservação por meio da instituição de Servidão Ambiental,

criação dê Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) ou outros mecanismos

admitidos em noÍmas e leis aplicáveis, sendo imprescindível a identificaÉo e

delimitação física das áreas propostas como compensaçáo espeleológica e açóes de

monitoramento.
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CONSIDERANDO que, conforme constante no Processo no 103119811U2/2007, ficou

acordado entre as partes que a medida compensatória ao impacto negativo

irreversível à cavidade natural subterránea PDR-0071, com grau de relevância médio,

ocasionado pelo empreendimento 'Lavra do Corpo Mascate - Mina Casa de Pedra",

consistirá na doação de propriedade (imóvel) para regularização fundiária de Unidade

de Conservação, como medida que contribua para a conservação e o uso adequado

do patrimônio espeleológico brasileiro, conforme §4o do art.40 do Decreto Federal n.

99.556/1 990, alterado pelo Decreto Federal n. 6.640/2008.

CONSIDERANDO que a Companhia Siderúrgica Nacional é empresa proprietária das

propriedades receptoras da compensação espeleológica previsla neste instrumento;

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAçÃO

ESPELEOLÓGrcA - TCCE, para fins de compensação, sob as condiçóes

consubstanciadas nas seguintes cláusulas:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

Parágrafo primeiro - Constituem partes integrantes deste TCCE os anexos l, ll e lll,

contendo a listagem das 05 (cinco) cavidades naturais subtenâneas a serem

suprimidas na ADA do empreendimento, o memorial descritivo da área que engloba as

cavidades testemunho e suas respectivas áreas de influência, e o mapa de localizaÉo

das cavidades testemunho em relação à propriedade.

5
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SecÍetaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustêntável - SEMAD

Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM

Superintendência de Projetos PrioÍitários - SUPPRI

O presente TCGE objetiva consolidar as obrigações das COIIIPROMESÁRIAS para a

execução da compensaÉo pelos impactos negativos irreversÍveis em 4 (quatro)

cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância alto e 01 (uma) cavidade

natural subterrânea com grau de relevância médio a serem ocasionados pelo

empreendimento "Lavra do Corpo Mascate - Mina Casa de Pedra".

É



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretariâ de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

CLÁUSULA SEGUNDA - DA COMPENSAçÃO ESPELEÓGICA

| - A PRIMEIRA COMPROMISSÁR|A promoverá a regularização fundiária e doaçáo

de parte do imóvel matriculado sob n.7.852, do Cartório do Registro de lmóveis da

Comarca de Buenópolis/MG, denominado Fazenda Lameirão, cuja área total perfaz o

montante de 60 (sessenta) hectares, integrante do Parque Nacional das Sempre

Vivas, ao lCMBio, conforme cronograma abaixo:

ro§

&

Açâo Detalhamsnto da Ação Prazo

1 - AbertuÍa de processo

de doaÉo junto ao lCMBio

AbeÍtura de p.ocêsso administrativo para

pÍomover a doaÇão da áÍea píoposta

Até 60 dias após a 6sinatura deste

Termo

2 - Desmembrâmento da

propíiedade.

EspecializaÉo da área a seÍ doada dentro

do polígono maior da propriedade, coín

regulaüaÉo do geor.eferenciamerio da

áÍea perante o SIGEF (INCRA) e CaÍtôÍio de

Registro de lmówis.

Até 300 dias após a Gsinatuta deste

TeÍmo.

3 - RegulaÍüaÉo dos

cadastros de INCRA. RFB -

Receita Federal do Brâsil e

SICAR.

Abertura dos novos cadastros rurais junto ao

CNIR (INCRA) e no ITR (SRF), atualizaçáo

do CAR (SICAR) em noÍne da CSN para a

áÍea a ser doâda.

Até 90 dias após desmembramerio da

propriedade e p.olocolo do6 pedidos de

regula.ização junto ao INCRA e na

SecÍetaria da Receita Federal (SRF) e

plataforma do SICAR-

4 - Assinatuía da Escritura

de DoaÉo da pÍopÍiedade

desmembrada ao lCMBio.

Elaboraçáo e assinatura da Esqitura Pública

de DoaÉo da propriedade, como doadora a

CSNeÍeceÉoraolCMBio.

Até 90 dias após protocolo dos

documenlos de desmeÍnbíameito e

cadastros regulaíüados no lCMBio.

5 - Regislro da doaçáo

junto ao cartório de íegistro

de imóveis competente.

RegistÍo da EscÍitura de DoaÉo em cadóíio

da propriedade, da CSN para o lCMBio.

Até 60 dias após a conclusáo do

disposto no item 4.
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Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM

Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI

As COMPROMISSÁRhS, atendendo ao disposto no art. 40 do Decreto Federal no

99.556/1990, promoveráo a compensação espeleológica, prevista na cláusula primeira

deste termo, da seguinte forma:

ü



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Sêcretaria de Estado de Meio Ambiênte e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM

Superintendência de POetos Prioritários - SUPPRI

Í9s i

ll - A SEGUNDA COPROMISSÁRIA instituirá servidão ambiental, nos termos do art.

90- A da Lei Federal 6.938/81, na área de 14,256 hectares, conforme coordenadas

geográficas e delimitações no memorial descritivo que integra o anexo lll deste TCCE,

em imóvel de sua propriedade, matriculado sob n.9.932, do Cartório de Registro de

lmóveis da Comarca de Congonhas/Mc, onde se localizam as cavidades testemunhos

e suas respectivas áreas de influências, situadas dentro na Reserva Legal do

respectivo imóvel e listadas na tabela 1.

Tebêle í - Localização das cavidadss lestemunho ê matricula do imó\êl onde sê encontram (Sirgas2ooc
23S).

Cavidade
Ígstemunho

Coord€nada
E

Coordenada
N

Nome do
lmóvel Matrícula Localização

PDR-0106 61559s 7737076

Mina Casa de
Pedra

9.932 Congonhas/Mc

PDR,0108 615556 7737148

PDR-0't 0g 615553 7737156

PDR-oí'10 615578 7737152

PDR-o116 615529 7737231

PDR-o1í8 615520 7737269

PDR-o119 ô15548 7737261

PDR-0124 615668 77372U

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçOES OAS COMPROMISSÁRIAS

a) Constituem obrigaÇões EXCLUSIVAS da PRIMEIRA COMPROMISSÁR|A:

ITEM OBRIGAÇÃO PRÂZO

01

RegistraÍ o presente Têrmo de Compromisso de CompensaÉo Espeleológicâ

- TCCE no CartóÍio de TÍtulos e Documentos e pÍotocolaÍ o respec{ivo

comprovante no Processo Administrativo 1031198110/,ü2007 (conicÍme art.

9o-4, Y', I de Lei n" 69381/1981)

02
Comprovar o registro (aÍligo 167, l, 6 da Lei 6015r/3) à mârgem da matríoJla

90 (noventa) diâs a partir da

data de sua assinatuÍa deste

Cidade Administrativa - Rodoüa Papa Joáo Paulo ll, no 4í43 - Baiíro SerÍa Verde - Ediflcio Minas- 2 andar
CEP: 31.63G900 - Belo Horizont€r' MG - Tel: 39íÊ9293
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30 (trinta) dias e partir da data

de sua assinatura deste TeÍmo.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria dê Estado de Meio Ambiente e Desenvolv

Subsecretaria de Regulãrização Ambiental - SURAM

Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI

imento Sustentável - 5E

b) Constitui obrigação da SEGUNDA COMPROMISSÁRIA:

05

Eêtuar o registro (artigo '167, l, 6 da Lei 6015173), à maÍgêm dâ malrÍcula

9.932, no Cartório de RegistÍo de lmóvêis compeEnte, da servidáo ambientel,

com as coordênadas e delimitações da área que engloba as cavidades

testemunho e suas Íespêctivas áreas de influência.

90 (noventa) dias a partiÍ da

data de sua assinaluía deste

TeÍmo

ParágraÍo primeiro - As obrigações descritas na alínea 'a', itens 01 a 04, são de

rêsponsabilidade única e exclusiva da primeira compromissária, e seu

descumprimento sujeitará a única e exclusivamente a PRIMEIRA COMPROMISSARIA

às penalidades da cláusula quinta deste TCCE.

ParágraÍo segundo - A obrigação prevista na alínea "b', item 05, é de

responsabilidade da SEGUNDA COMPROMISSÁRIA, e seu inadimplemento implica

na obrigação SOLIDÁR|A de AMBAS COMPROMISSÁRIAS na obrigação de fazer

relativa a seu cumprimento, além da aplicaÇão penalidades da cláusula quinta deste

TCCE.

il
8

ITEM OBRIGAçÃO PRAZO

7.852, no CaÍtôrio de Registro de lmóveis competente, da servidão ambiental,

com as coordenedâs e delimitaçóes da área que engloba as cavidades

lestemunho e suas Íespectivas áreâs de infruência.

Termo

03
Apreseniar relatório técnico-fotográfico comprovando a prêsêrvaÉo das

caüdades testemunho, bem como suas áreas de influência.

Até a solicitação da DeclaraÉo

de Cumprimento lntegral do

TCCE.

o4
Rêalizar a regularizaçáo fundiáÍia mediântê doaçáo de 60 (sessenta) hectares

da Fazenda LameiÍão, de propriêdade da CSN Mineração S/A ao lcMBio.

Conforme cronograma

apÍesentado.

Cidade Adminbtrativa - Rodoüa Papa Joáo Paulo ll, n',t1.13 - Baino Sêrra veÍde - Ediílcio Minas. P andar
CEP: 3í.6«1900 - Belo HoÍizontd MG - Tel: 39íÊ9293
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
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CLÁUSULA QUARTA - DA QUITAçÃO

Após supervisionado e assegurado o cumprimento das obrigações esculpidas no

objeto deste Termo de Compromisso de Compensação Espeleológica OCCE) pelas

COMPROMISSÁRIAS, a COMPROMITENTE expedirá Declaração de Cumprimento

lntegral das obrigações referentes a compensação espeleológica pela supressão de

04 (quatro) cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância alto e 01 (uma)

cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio a serem ocasionados pelo

empreendimento "Lavra do Corpo Mascâte - Mina Casa de Pedra".

CLÁUSULA QUINTA- DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DO

COMPROMISSO

Constatado descumprimento total ou parcial das obrigações previstas no presente

TCCE por parte das COMPROMISSÁRIAS, estas serão notiÍicadas pela

COMPROMITENTE para justificar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, as razões do

inadimplemento.

Parágrafo primeiro - Rejêitada a jusüficativa, AS COMPROMISSÁRIAS serão

considêradas inadimplentes, devendo pagar mutta no valor de R$ 100.000,00 (cem mil

reais), independente das sanções penais, cíveis ou administrativas previstas em lei e

no presente instrumento.

Parágrafo segundo - A multa prevista no "caput" será aplicada independentemente

do número de cláusulas descumpridas ou cumpridas fora do prazo, com acréscimo de

30% (trinta por cento) por cláusula descumprida ou cumpridas fora do prazo, a partir

da segunda.

Parágrafo terceiro - O valor da multa será atualizado com base na taxa Selic, nos

termos do art. 8" da Lei no 21.73512015.

ParágraÍo quarto - A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula dar-se-á de

forma cumulativa e não afasta a execução específica das referidas obrigações, na

forma prevista na legislação aplicável.
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Parágrafo quinto - O não cumprimento de quaisquer obrigações previs

instrumento acarretará o encâminhamento de cópia do processo à Advocacia Geral do

Estado de Minas Gerais (AGE/MG) para providências quanto a sua execução e

demais medidas cabíveis ao caso.

CúUSULA SEXTA - DO PRAZO DE UGÊNC|A

A vigência deste Termo de Compensação Espeleológica se dará até o cumprimento

integral das compensaçÕes espeleológicas previstas em sua cláusula segunda.

GLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE SUCESSÃO

O presente compromisso obriga em todos os termos e condições, as

COMPROMISSÁRIAS e seus sucessores, a qualquer título, na medida de suas

responsabilidades.

cúusuLA otrAvA- DAS DtsposlÇoEs GERAIS

As obrigações assumidas e previstas neste instrumênto são exigíveis nos modos e

prazos nele convencionados; independentemente de qualquer notificaçáo ou aviso

preliminar, judicial e extrajudicial.

Parágrafo primeiro - Qualquer modificação das obrigações pactuadas no presente

TCCE será objeto de prévio ajuste entre as partes e formalizada mediante Termo

Aditivo.

Parágrafo segundo - Este TCCE não inibe ou restringe, em hipótese alguma, as

ações de controle, fiscalização e monitoramento de qualquer órgão ambiental, nem

limita ou impede o exercício, por eles, de suas atribuições e prerrogativas legais e

regulamentares.

Parágrafo terceiro - Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua

assinatura e terá eficácia de título executivo extrajudicial, inclusive com relação às

Cidade Administrativa - Rodoüa Papa João Paulo ll, n" 4143 - BairÍo SerÍa Verde - Edifício Minas. 2o andar
CEP: 31.63G900 - Belo Horizonte/ MG -Tel: 3916-9293
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cominações de multa, na forma do artigo 5o, §6o, da Lei Federal n'7.34711985, bem

como artigos 784, lV, e 8'14, ambos do Código de Processo Civil.

Parágrafo quarto- A COMPROMITENTE poderá, a qualquer momento, determinar

alterações ou complementações nas medidas de controle e proteção das cavidades

naturais subterrâneas a serem adotadas pelas COMPROMISSÁRIAS, ressalvados os

atos jurídicos já celebrados que visem à forma de destinação da área para fins de

preservação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Elege-se o foro da Comarca de Belo Horizonte - MG, renunciando as partes a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer controvérsia

relacionada ao presente TCCE.

E por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em três vias de

igual leor e forma, para que produzam, entre si, os legÍtimos efeitos de direito.

#".ffiÉ
EduaÍdo Sanches

CSN MINERAÇÃO S/A
COMPROMISSARIA

Eduardo Sanches
COMPANHIA SIOERÚRGICA NACIONAL

COMPROMISSÁRIA

Superintend
c

Batista da Silva
CSN MINERAÇÂO S/A

MPROMISSÁRIA

7

COMPAN IAS
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Belo Horizonte/MO, 
'j i Oe agosto de 2020.

Batista da Silva

Cidade Administrativa - Rodoüa Papa Joáo Paulo ll, nô 4143 - BaiÍÍo SeíÍa Veíde - Edificio Minas. 2o andâÍ.
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Anexo I
Listagem das 5 (cinco) cavidadês naturais subterrâneas a serem suprimidas na ADA

do empreendimento
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Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI
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EÍIOUEIA

Rêlevância

2
PDR-0069

(23S 611312n 738395)

Similaridade
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Anexo !l
Mapa de localização das áreas de influência das câvidades testemunho
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Subsecretaria de Regularização Ambiental - SURAM

Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI

Anexo lll

Memoriais descritivos contendo as coordenadas dos vértices das áreas delimitadas
para prêservação das cavidades e suas rêspectivas áreas de influência.

lnicia-se no ponto I definido pelas coordenadas E: 615424,2054 m e N:
7737194,2050 m, deste segue até o ponto 2 definido pelas coordenadas E:
615425,5666 me N:7737212,5000 m, com azimute de 4' ,í5' 18,46" e distância de
í8,35 m; deste segue até o ponto 3 definido pelas coordenadas E: 6í5425,5078 m e
N:7737225,5080 m, com azimute de 359",44'27,63" e distância de 13,0'l m; deste
segue até o ponto 4 definido pelas coordenadas E: 615432,5000 m e N:
7737245,8510 m, com azimute de í 8' ,58' 07,06" e distância de 21 ,51 m; deste
segue até o ponto 5 definido pelas coordenadas E: 615442,5000 m e N:
7737255,8770 m, com azimute de M" ,55' 32,20" e distáncia de 14,í6 m; dêste
segue até o ponto 6 definido pelas coordenadas E: 6í 952,5000 m e N:
7737264,83/.0 m, com azimute de 48" ,08' 57,11" e distância de '13,42 m; deste
segue até o ponto 7 definido pelas coordenadas E: 615460,0588 m e N:
7737275,0590 m, com azimute de 36' ,28' 24,78" e distância de 12,72 m; deste
segue até o ponto 8 definido pelas cooÍdenadas E: 615467,5000 m e N:

7737282,5380 m, com azimute de 44" ,51' 17,43" e distáncia de '10,55 m; deste
segue até o ponto 9 deÍinido pelas coordenadas E: 615478,3255 m e N:

7737293,3260 m, com azimute de 45' ,05' 57,87" e distância de 15,28 m; deste
segue até o ponto í0 definido pelas coordenadas E: 6í5488,4373 m e N:
7737303,4370 m, com azimute de 45' ,00' 08,16" e distâncie de 14,30 m; deste
segue até o ponto 11 deÍinido pelas coordenadas E: 6'15494,0115 m e N:
7737314,0110 m, com azimute de 27" ,47' 47,21" e distância de 11,95 m; deste

ilCidade Administrativa - Rodoüa Papa João Paulo ll, no.l1,í3 - Baiíro Sena Veíde - Ediflcio Minas. ? aidar.
CEP: 31.63G900 - Belo HoÍizonteJ MG - Teli 391&9293
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io§

segue até o
7737325p400
segue até o
77373U,4350
segue até o
7737347,5000
segue até o
7737355,5880
segue até o
7737367,5000
segue até o
7737373,8890
segue até o
7737380,8320
segue até o
7737383,1410
segue até o
7737388,7920
segue até o
7737394,6240
segue até o
7737398,0420
segue até o
7737404,2000
segue até o
7737409,9430
segue até o
77374',t4,6270
segue até o
7737418,6900
segue até o
77374',t5,1630
segue até o
7737412,9580
segue até o
7737408,1070
segue até o
7737401,7130
segue até o
7737395,3190
segue até o
7737389,5860
segue até o
7737384,7360
sêgue até o
7737381,4280
segue até o

ponto t2 definido pelas coordenadas E: 615500,9402 m e N:
m, com azimute de 30' ,08' 57 ,23" e distância de í 3,80 m; deste
ponto 13 definido pelas coordenadas E: 615512,5000 m e N:
m, com azimute de 53" ,41'19,64" e distância de í4,35 m; deste
ponto 14 definido pelas coordenadas E: 615518,4386 m e N:
m, com azimute de 24' ,26' 37,76" e distância de í4,35 m; deste
ponto 15 definido pelas coordenadas E: 6'15532,5000 m ê N:
m, com azimute de 60' ,05' U,25" e distância de 16,22 m; deste
ponto 16 deÍinido pelas coordenadas E: 615551,7246 m e N:
m, com azimute de 58' ,13' 00,13" e distância de 22,62 m; deste
ponto í7 definido pelas coordenadas E: 615567,5000 m e N:
m, com azimute de 67' ,57' 07,80" e distância de 17 ,O2 m; deste
ponto 18 deÍinido pelas coordenadas E: 615590,8321 m e N:
m, com azimute de 73" ,25' 42,32" e distância de 24,34 m; deste
ponto 19 definido pelas coordenadas E: 615607,5000 m e N:
m, com azimute de 82' ,06' 46,89" e distância de'16,83 m; deste
ponto 20 definido pelas coordenadas E: 6í5627,5000 m e N:
m, com azimute de 74" ,13' 20,50" e distáncia de 20,78 m; deste
ponto 21 definido pelas coordenadas E: 615644,6242 m e N:
m, com azimute de 71" ,1'l' 33,59" e distância de 18,09 m; deste
ponlo 22 definido pêlas coordenadas E: 615658,0419 m e N:
m, com azimute de 75" ,42' 30,73" e distância de 13,85 m; deste
ponto 23 definido pelas coordenadas E: 6'15679,1998 m e N:

m, com azimute de 73" ,46' 20,57" e distância de 22,04 m; deste
ponto 24 definido pelas coordenadas E: 615689,9435 m e N:

m, com azimute de 61" ,52' 24,43" e distância de 12,18 m; dêste
ponto 25 deÍinido pelas coordenadas E: 615709,6270 m e N:
m, com azimute de 76' ,36' 52,27" e distância de 20,23 m; deste
ponto 26 deÍinido pelas coordenadas E: 615729,4227 m e N:
m, com azimute de 78" ,24' U,74" e distância de 20,21 m; deste
ponlo 27 definido pelas coordenadas E: 615734,0529 m e N:
m, com azimute de 127' ,17' 52,47" e distância de 5,82 m; deste
ponto 28 definido pelas coordenadas E: 615743,3í34 m e N:
m, com azimute de 103' ,23' 35,50" e dastância de 9,52 m; deste
ponto 29 deÍinido pelas coordenadas E: 6í5749,7075 m e N:
m, com azimute de 127" ,11' 11,'16" e distância de 8,03 m; deste
ponto 30 definido pelas coordenadas E: 615755,6606 m e N:
m, com azimute de 137" ,O2' 42,U" e distância de 8,74 m; deste
ponto 31 definido pelas coordenadas E: 6'15759,í884 m e N:

m, com azimute de 151 ' ,06' 46,43" e distáncia de 7,30 m; deste
ponto 32 definido pelas coordenadas E. 615762,7162 m e N:
m, com azimute de 148" ,23' 38,21" e distância de 6,73 m; deste
ponto 33 definido pelas coordenadas E: 615766,6849 m e N:
m, com azimute de 140" ,42' 24,94" e distància de 6,27 m; deste
ponto 34 definido pelas coordenadas E: 615770,8742 m e N:
m, com azimute de 128" ,17' 44,54" e distância de 5,34 m; deste
ponto 35 definido pelas coordenadas E: 615774,8429 m e N:

$

ffi
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7737378,5620 m, com azimute de 125" ,50' 05,87" e distância de 4,90 m; deste
segue até o ponto 36 definido pelas coordenadas E: 615783,8829 m e N:

7737377,6800 m, com azimute de 95" ,34' 21,0í " e distância de 9,08 m; deste segue
até o ponto 37 definido pelas coordenadas E: 615786,9697 m e N: 7737377,O19O m,
com azimute de 102" ,05' 11,92" e distância de 3,16 m; deste segue até o ponto 38
definido pelas coordenadas E: 6í5790,0565 m e N: 7737373,7110 m, com azimute
de 136' ,58' 51,98" e distância de 4,52 m; deste segue até o ponto 39 definido pelas
coordenadas E: 615792,7023 m e N: 7737361,3ô40 m, com azimute de 167' ,54'
18,65" e distância de 12,63 m; deste segue até o ponto 40 definido pelas
coordenadas E:615797,'1121 m e N'.7737344,6070 m, com azimute de 165' ,15'
22,45" e distância de 17,33 m; deste segue até o ponto 41 definido pelas
coordenadas E: 615799,0965 m e N: 7737339,0950 m, com azimute de 160' ,12'
01,39" e distància de 5,86 m; deste segue até o ponto 42 definido pelas coordenadas
E. 615802,6242 m e N: 7737331,5980 m, com azimute de 154' ,48' 02,71" e
distância de 8,29 m; deste segue até o ponto 43 definido pelas coordenadas E:

6158í0,56í8 m e N: 7737320,7940 m, com azimute de 143' ,4'l' 44,22" e distância
de 13,41 m; deste segue até o ponto 44 definido pelas coordenadas E: 6í5818,4993 m
e N: 7737315,91140 m, com azimute de 121" ,25'33,30" e distância de 9,30 m; deste
segue até o ponto 45 definido pelas coordenadas E: 615828,4212 m e N:
7737311,3'140 m, com azimute de 115" ,00' 57,06" e distância de 10,95 m; deste
segue até o ponto 46 definido pelas coordenadas E: 615835,0358 m e N:
7737304,9190 m, com azimute de 1U" ,01' 58,61 " e distância de 9,20 m; deste
segue até o ponto 47 definido pelas coordenadas E: 615839,4455 m e N:
7737302,7150 m, com azimute de í 16' ,33' 22,37 " e distáncia de 4,93 m; deste
segue até o ponto 48 definido pelas coordenadas E: 6í5845,8396 m e N:
7737299,4070 m, com azimute de 1'17' ,2'l' 17,U" e distância de 7,20 m; deste
segue até o ponto 49 deÍinido pelas coordenadas E: 6158 ,6591 m e N:

7737296j000 m, com azimute de 110" ,33' 15,36" e distância de 9,42 m; deste
segue até o ponto 50 definido pelas coordenadas E: 615865,2865 m e N:
7737286,2660 m, com azimute de 132' ,46' 45,99" e distância de 14,48 m; deste
seguê até o ponto 51 definido pelas coordenadas E: 615864,9102 m e N:
7737286,7460 m, com azimute de 321" ,54' 18,'12" e distância de 0,61 m; deste
segue até o ponto 52 definido pelas coordenadas E: 615871,0838 m e N:
7737279,6910 m, com azimute de 138" ,48' 42,80" e distância de 9,37 m; deste
segue até o ponto 53 definido pelas coordenadas E: 615875,4936 m e N:

7737272,1940 m, com azimute de 149" ,32' 08,13" e distância de 8,70 m; deste
segue até o ponto 54 definido pelas coordenadas E: 615880,3443 m e N:
7737266,4610 m, com azimute de 139" ,45' 55,40" e distância de 7,51 m; deste
segue até o ponto 55 definido pelas coordenadas E: 615887,8408 m e N:
7737263,8160 m, com azimute de 109' ,26' 03,98" e distância de 7,95 m; deste
segue até o ponto 56 definido pelas coordenadas E: 615894,4554 m e N:
7737262,4930 m, com azimute de '101" ,18' 38,16" e distância de 6,75 m; deste
segue até o ponto 57 definido pelas coordenadas E: 615903,2749 m e N:
7737257,2010 m, com azimute de 120" ,57' 54,68" e distância de 10,29 m; deste
segue até o ponto 58 definido pelas coordenedas E: 615911,6534 m e N:
7737251,9090 m, com azimute de 122" ,16' 37,88" e distância de 9,91 m; deste
segue até o ponto 59 definido pelas coordenadas E: 615915,6221 m e N:
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7737245.2950 m, com azimute de 149" ,O2' 03,60" e distância de 7,71 m; deste
segue até o ponto 60 definido pelas coordenadas E: 615916,5041 m e N:
7737237 ,3570 m, com azimute de 173' ,39' 35,31 " e distância de 7,99 m; deste
segue até o ponto 61 definido pelas coordenadas E: 6159'16,9450 m e N:
7737226,3330 m, com azimute de 177" ,42' U,92" e distância dê 1 1,03 m; deste
segue até o ponto 62 deÍinido pelas coordenadas E: 6159'16,945'l m e N:

7737216,'1900 m, com azimute de 179' ,59' 57,97" e distáncia de 10,14 m; deste
segue até o ponto 63 definido pelas coordenadas E: 615918,2680 m e N:

7737201,6380 m, com azimute de 174" ,48' 20j8" e distância de 14,61 m; deste
segue até o ponto 64 definido pelas coordenadas E: 6'159'19,1499 m e N:

7737186,6450 m, com azimute de 176' ,38' 01,3í " e distância de í5,02 m; deste
segue até o ponto 65 definido pelas coordenadas E: 615916,9450 m e N:

7737173,4160 m, com azimute de 189' ,27' 45,37 " e distância de 13,41 m; deste
segue até o ponto 66 deÍinido pelas coordenadas E: 615905,9207 m e N:

7737159,7460 m, com azimute de 218" ,53' 05,16" e distância de 17,56 m; deste
segue até o ponto 67 definido pelas cooÍdenadas E: 615896,3663 m e N:

7737154,2UO m, com azimute de 24O" ,O1' 08,59" e distância de 1 1,03 m; deste
segue até o ponto 68 definido pelas coordenadas E: 6í5889,5312 m e N:

7737150,4850 m, com azimute de 241" ,15' 20,05" e distância de 7,80 m; de§tê
segue até o ponto 69 definido pelas coordenadas E: 615882,4756 m e N:

7737140j230 m, com azimute de 214" ,15' U,97" e distância de 12,* m; deste
segue até o ponto 70 definido pelas coordenadas E: 615878,9479 m e N:

7737128,4370 m, com azimute de 196' ,47' 51,73" e distância de 12,21 m; deste
segue até o ponto 71 definido pelas coordenadas E: 6í5876,3020 m e N:

7737117,1920 m, com azimute de í93' ,14' 26,18" e distância de 11,55 m; deste
segue até o ponto 72 definido pelas coordenadas E: 615871,6718 m e N:

7737107,4910 m, com azimute de 205' ,30' 53,00" e distância de 10,75 m; deste
segue até o ponto 73 definido pelas coordenadas E: 615865,4982 m e N:

7737100,4350 m, com azimute de 221' ,11' 02,71" e distância dê 9,38 m; deste
segue até o ponto 74 definido pelas coordenadas E: 615856,6787 m e N:

7737093,8200 m, com azimute de 233" ,07' 42,76" e distância de 11,02 m; deste
segue até o ponto 75 definido pelas coordenadas E: 615846,0954 m e N:

7737086,9850 m, com azimute de 237' ,O8' 40,06" e distância de 12,60 m; deste
segue até o ponto 76 definido pelas coordenadas E: 615834,8506 m e N:

7737083,0170 m, com azimute de 250' ,33' 48,16" e distância de 11,92 m; deste
segue até o ponto 77 definido pêlas coordenadas E: 615826,8971 m e N:

7737081,9500 m, com azimute de 262" ,21' 32,83" e distância de 8,02 m; deste
segue até o ponto 78 definido pelas coordenadas E: 615833,4688 m e N:

7737082,2210 m, com azimute de 87' ,38' 18,99" e distância de 6,58 m; deste segue
até o ponto 79 definido pelas coordenadas E: 6í5827,í188 m e N: 7737075,í660 m,

com azimute de 221" ,59' 22,M" e distância de 9,49 m; deste segue até o ponto 80
definido pelas coordenadas E.615825,7077 m e N: 7737067,7570 m, com azimute
de 190" ,46'59,76" e distância de 7,54 m; deste segue até o ponto 8í definido pelas
coordenadas E: 615824,2966 m e N: 7737055,7630 m, com azimute de 186" ,42'
36,11" e distância de 12,08 m; deste segue até o ponto 82 deÍinido pelas
coordenadas E: 615824,6494 m e N: 7737043,7690 m, com azimute de 178" ,í8'
54,53" e distância de 12,00 m; deste segue até o ponto 83 definido pelas
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coordenadas E: 6'15823,4587 m e N: 7737033,7670 m, com azimute de 186" ,47'
20,02" e distância de 10,07 m; deste segue até o ponto 84 definido pelas
coordenadas E: 615822,9296 m e N: 7737024,7710 m, com azimute de 183" ,2í'
57,51" e distáncia de 9,01 m; deste segue até o ponto 85 definido pelas coordenadas
E:61582í,6067 m e N: 7737017,3630 m, com azimute de í90" ,07' 29,97" e
distância de 7,53 m; deste segue até o ponto 86 definido pelas coordenadas E:
615817,9025 m e N: 7737007,8380 m, com azimute de 201' ,í5' 02,45" e distância
de 10,22 m; deste segue até o ponto 87 definido pelas coordenadas E: 61581 1,8171 m
e N: 7736999,3710 m, com azimute de 215" ,42' 19,97" e distáncia de 10,43 m;
deste segue ate o ponto 88 definido pelas coordenadas E: 6í5809,7004 m e N:
7736993,0210 m, com azimute de 198" ,26' 06,79" e distância de 6,69 m; deste
segue até o ponto 89 definido pelas coordenadas E: 615805,9962 m e N:
7736984,5550 m, com azimute de 203" ,37' 52,41" e distância de 9,24 m; deste
segue até o ponto 90 definido pelas coordenadas E: 615799,9108 m e N:
7736976,0880 m, com azimute de 215" ,42' 19,97" e distância de 10,43 m; deste
segue até o ponto 91 definido pelas coordenadas E: 61579í,1795 m e N:
7736972,1190 m, com azimute dê 245" ,33' 17,31" e distância de 9,59 m; deste
segue até o ponto 92 definido pelas coordenadas E: 615781,6545 m e N:
7736972,1180 m, com azimute de 269" ,59' 38,34" e distância de 9,53 m; dêste
segue até o ponto 93 definido pelas coordenadas E: 615773,1878 m e N:
77 36974,2360 m, com azimute de 2U" ,02' 40,86" e distância de 8,73 m; deste
segue até o ponto 94 definido pelas coordenadas E: 615761,5461 m e N:
7736975,2940 m, com azimute de 275' ,11' 34,03" e distância de 1í,69 m; deste
segue até o ponto 95 definido pelas coordenadas E: 615746,7294 m e N:
7736978,7U0 m, com azimute de 283" ,ü4' 14,95" e distância de 15,2'l m; deste
segue até o ponto 96 definido pelas coordenadas E: 615737,2044 m e N:
7736978,9980 m, com azimute de 271" ,35' 15,48" e distância de 9,53 m; deste
segue até o ponto 97 definido pelas coordenadas E: 615729,7 961 m e N:
7736975,5590 m, com azimute de 245" ,O5' 55,84" e distância de 8,17 m; deste
segue até o ponto 98 definido pelas coordenadas E: 615723,9752 m e N:
7736973,1780 m, com azimute de 247" ,45' í 1,93" e distância de 6,29 m; deste
segue até o ponto 99 definido pelas coordenadas E: 615716,3023 m e N:

7736970,7960 m, com azimute de 252" ,45' 12,23" e distância de 8,03 m; deste
segue até o ponto '100 definido pelas coordenadas E: 6'15702,5439 m e N:
7736967,8850 m, com azimute de 258" ,03' 12,79" e distância de 14,06 m; deste
segue até o ponto 101 definido pelas coordenadas E: 615695,9293 m e N:
7736967,8860 m, com azimute de 270" ,0O'3í,í8" e distância de 6,61 m; deste
segue até o ponto 102 definido pelas coordenadas E: 615692,2252 m e N:
7736965,2400 m, com azimute de 234" ,27' 36,46" e distância de 4,55 m; deste
segue até o ponto 103 definido pelas coordenadas E: 6í5686,6689 m e N:
7736962,5940 m, com azimute de 244" ,32' 07,63" e distância de 6,15 m; deste
segue até o ponto 104 definido pelas coordenadas E: 615680,5835 m e N:
7736961,8100 m, com azimute de 262" ,39' 31,87" e dlstância de 6,í4 m; deste
segue até o ponto 105 definido pelas coordenadas E: 615675,0272 m e N:
7736961,8000 m, com azimute de 269' ,53' 48,77" e distância de 5,56 m; deste
segue até o ponto 106 definido pelas coordenadas E: 615667,8834 m e N:
7736964,9750 m, com azimute de 293" ,57' 44,42" e distância de 7,82 m; deste
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segue até o ponto 107 definido pelas coordenadas E: 6156ô4,21438 m e N:
7736971,0610 m, com azimute de 330' ,3í' 34,U" e distância de 6,99 m; deste
segue até o ponto 108 definido pelas coordenadas E: 6í5660,4751 m e N:

7736979,2630 m, com azimute de 334" ,10' 44,63" e distância de 9,11 m; deste
segue até o ponto 109 definido pelas coordenadas E: 615656,7709 m e N:

7736983,7610 m, com azimute de 320' ,31' 40,11" e distância de 5,83 m; deste
segue até o ponto í10 definido pêlas coordenadas E: 615650,6855 m e N:

7736987,7300 m, com azimute de 303' ,06' 47,03" e distância de 7,27 m; deste
segue até o ponto 11'l definido pelas coordenadas E: 6156,43, 17 m e N:

7736993,5430 m, com azimute de 309" ,08' 08,46" e distância de 9,21 m; deste
segue até o ponto 1í2 definido pelas coordenadas E: 615636,9271 m e N:

7736997,5120 m, com azimute de 300" ,57' 55,03" e distância de 7,71 m; deste
segue até o ponto í13 deÍinido pelas coordenadas E: 615632,7379 m e N:

7737000,3780 m, com azimute de 3O4" ,22' 39,36" e distância de 5,08 m; deste
segue até o ponto 114 definido pelas coordenadas E: 615623,4774 m e N:

7737004,5670 m, com azimute de 294" ,2O' 22,86" e distância de 10,16 m; deste
segue até o ponto íí5 definido pelas coordenadas E: 6í56í8,4063 m e N:

7737007,4340 m, com azimute de 299" ,28' 55,58" ê distância de 5,83 m; deste
segue até o ponto 116 definido pelas coordenadas E: 615613,9965 m e N:

7737010,9620 m, com azimute de 308" ,39' 39,87" e distância de 5,65 m; deste
segue até o ponto 1'17 definido pelas coordenadas E: 615604,7361 m e N:

7737018,8990 m, com az imute dê 310" ,35' 58,42" e distáncia de 12,20 m; deste
segue até o ponto íí8 definido pelas coordenadas E: 615597,90í0 m e N:

7737023,7500 m, com azimute de 305' ,21 
' 50,56" e distância de 8,38 m; deste

segue até o ponto 119 definido pelas coordenadas E: 615595,4757 m e N:

7737025,5140 m, com azimute de 306' ,01' 46,63" e distância de 3,00 m; deste
sêgue até o ponto 120 deÍinido pelas coordenadas E: 6í5589,9635 m e N:

7737031,6870 m, com azimute de 318" ,14' I 1,90" e distância de 8,28 m; deste
segue até o ponto 12í definido pelas coordenadas E: 615585,9947 m e N:

7737037,64'00 m, com azimute de 326' ,18' 32,56" e distância de 7,15 m; deste
segue até o ponto 122 definido pelas coordenadas E: 615581,3645 m e N:

7737045,7980 m, com azimute de 330' ,25' 2Op9" e distância de 9,38 m; deste
segue até o ponto 123 definido pelas coordenadas E: 615578,2777 m e N:

7737049,9880 m, com azimute de 323' ,37', 14,47" e distância de 5,20 m; destê
segue até o ponto 124 definido pelas coordenadas E: 615574,97U m e N:

7737054,8380 m, com azimute de 325' ,42' 33,26" e distância de 5,87 m; deste
seguê até o ponto 125 definido pelas coordenadas E: 615570,7812 m e N:

7737060,1300 m, com azimute de 321' ,38', U,24" e distância de 6,75 m; deste
segue até o ponto 126 definido pelas coordenadas E: 615565,4895 m e N:

7737064,0990 m, com azimute de 306" ,52', 17,24" e distância de 6,61 m; deste
segue até o ponto 127 deÍinido pelas coordenadas E: 615559,3159 m e N:

7737068,9940 m, com azimute de 3O8" ,24' 38,26" e distância de 7,88 m; deste
segue até o ponto 128 definido pelas coordenadas E: 615552,1721 m e N:

7737072,9620 m, com azimute de 299" ,O2' 59,4'1" e distância de 8,17 m: deste
segue até o ponto í29 definido pelas coordenadas E: 615545,2929 m e N:

7737077 ,9900 m, com azimute de 306" ,09' 46,91 " e distáncia de 8,52 m; deste
segue até o ponto 130 definido pelas coordenadas E: 6í5536,8262 m e N:

N,
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7737085,6620 m, com azimute dê 312" ,10' 51,33" e distância dê 1 1,43 m; deste
segue até o ponto í3í definido pelas coordenadas E: 615529,4179 m e N:
7737092,0120 m, com azimute de 310' ,36' 05,12" e distância de 9,76 m; deste
segue até o ponto 132 definido pelas coordenadas E: 615526,2429 m e N:
7737096,7750 m, com azimute de 326" ,18' 45,75" e distância de 5,72 m; deste
segue até o ponto í33 deÍinido pelas coordenadas E: 6í5525,4491 m e N:
7737102,8600 m, com azimute de 352" ,34' 03,45" e distância de 6,í4 m; deste
segue até o ponto 134 definido pelas coordenadas E: 6í5524,9200 m e N:
7737112,3850 m, com azimute de 356" ,49' 14,05" e distância de 9, m; deste
segue até o ponto 't35 deÍinido pelas coordenadas E: 615525,7137 m e N:
7737121,3810 m, com azimutê de 5' ,02' 31,35" e distáncia de 9,03 m; deste segue
até o ponto 136 definido pelas coordenadas E: 615526,2429 m e N: 7737129,O540 m,
com azimute de 3" ,56' 43,41" e distáncia de 7,69 m; deste segue até o ponto 137
definido pelas coordenadas E:6'15527,3012 m e N: 7737í33,5520 m, com azimute
de 13' ,í4'23,57" e distância de 4,62 m; deste segue até o ponto 138 definido pelas
coordenadas E: 615529,4179 m e N: 7737139,6380 m, com azimute de 19' ,'10'
39,30" e distância de 6,44 m; deste segue até o ponto 139 definido pelas
coordenadas E: 615533,1221 m e N: 7737144,6650 m, com azimute de 36" ,23'
06,19" e distância de 6,24 m; deste segue até o ponto 140 definido pelas
coordenadas E: 615537,4224 m e N: 7737147,9530 m, com azimute de 52' ,35'
54,78" e distância de 5,41 m; deste segue até o ponto 141 definido pelas
coordenadas E: 615529,9375 m e N: 7737152,5100 m, com azimute de 30í' ,20'
02,88" e distância de 8,76 m; deste segue até o ponto 142 definido pelas
coordenadas E: 615514,5073 m e N: 7737152,5000 m, com azimute de 269' ,57'
46,32" e distância de 15,43 m; deste segue até o ponto 143 definido pelas
coordenadas E: 61550'l,2417 m e N: 7737156,242O m, com azimute de 285' ,45'
10,28" e distáncia de í3,78 m; deste segue até o ponto 144 definido pelas
coordenadas E: 61il82,2860 m e N: 7737157,2860 m, com azimute de 273" ,09'
08,73" e distância de 18,98 m; deste segue até o ponto 145 definido pelas
coordenadas E: 615474,1597 m e N: 7737152,5000 m, com azimute de 239' ,30'
'14,26" e distância de 9,43 m; deste segue até o ponto 146 definido pelas
coordenadas E: 615457,5000 m e N: 7737147,5740 m, com azimute de 253' ,31'
40,50" e distância de 17,37 m; deste segue até o ponto 147 definido pelas
coordenadas E:615445,1924 m e N: 7737155,1920 m, com azimute de 301' ,45'
22,13" e distância de 14,47 m; deste segue até o ponto 148 deÍinido pelas
coordenadas E: 615437,í910 m e N: 7737162,5000 m, com azimute de 312" ,24'
24,15" e distância de 10,84 m; deste segue até o ponto 149 definido pelas
coordenadas E: 61il32,5000 m e N: 7737169,1500 m, com azimute de 324" ,48'
01,22" e distância de 8, í4 m; deste segue até o ponto 150 deÍinido pelas
coordenadas E: 6í5429,0170 m e N: 7737180,9300 m, com azimute de 343' ,3í'
42,96" e distância de 12,28 m; deste segue até o ponto í definido pelas coordenadas
E: 615424,2054 m e N: 7737194,2050 m encerrando este perímetro com 1546,74 m e
área de 14,256 ha..
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro e encontram-se representades no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano
Centrâl 45 WGr, fuso 23S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
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