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RDAE 
RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTO 

PCH MACACOS 
LP nº 42347, até 10.01.2020. Protocolo 14.287039-8 

 

Este Relatório se destina a apresentar e comprovar perante o IAP a execução das Condici-

onantes determinadas pela Licença Prévia, LP nº 42.347 com vistas ao requerimento de 

continuidade do licenciamento ambiental. 

É composto de uma apresentação do empreendimento e da transcrição comentada das 

condicionantes, seguida de uma apreciação conclusiva, e dos anexos que documentam as 

atividades executadas.  
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1. Apresentação do Empreendimento 

A PCH MACACOS se constitui em uma Pequena Central Hidrelétrica pertencente à Pes-

queiro Energia S/A, como empreendimento de geração de energia elétrica por aproveita-

mento hidráulico a ser localizado no rio Jaguariaíva, sub-bacia do rio Paranapanema, da 

bacia hidrográfica  do rio Paraná, nos municípios de Jaguariaíva e Sengés, norte do Estado 

do Paraná 

 

1.1. Identificação do Empreendedor 

 Nome e razão social: PESQUEIRO Energia SA. 

 Ministério da Fazenda CNPJ nº: 04.019.594/0001-33 

 Coordenador Responsável : Luiz Antônio Teixeira Strickert  

 Endereço Eletrônico:  lstrickert@pchpesqueiro.com.br 

 Endereço: Rua das Flores 382, Colônia Castrolanda, Castro, Pr  

 Telefone/Fax: 42 3232-4843 e 42 9913-0405 

1.2. Dados da Área e Localização 

 Nome do empreendimento: PCH MACACOS 

 Tipo de empreendimento: PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA 

 Localização: Rio Jaguariaíva, 46km da sua foz no rio Itararé, no trecho em que 

aquele faz divisa entre os municípios de Jaguariaíva e Sengés, Paraná  

 Área total do empreendimento: 60 ha (0,60 km2) 

 Corpo d’água e bacia hidrográfica: Rio Jaguariaíva, Bacia do Paranapanema (nº 

64 ANEEL), Bacia do rio Paraná (nº 06 ANEEL).  

 Número de imóveis atingidos: Dois, um de cada margem do rio Jaguariaíva 

 Coordenadas geográficas (barragem): Lat.24°04'18,38''; Long. 49°37'24,97'' 

 Acesso ao local do Projeto: Desde Curitiba, pela Rodovia do Café, BR 376 até 

Ponta Grossa, depois pela Rod. Parigot de Souza BR 373/PR 151 até Jaguariaíva, 

continuando pela PR 151 em direção a Sengés. Aos 29,8 km toma-se à estrada rural 

à esquerda, por 5,3 km entrando à direita, na Fazenda Sta Maria. Por estrada inter-

na em mais 1.200m, chega-se à PCH Macacos.   
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1.3. Identificação da Consultoria Ambiental  

 Razão social: A. MULLER Consultoria Ambiental;  

 Ministério da Fazenda: CNPJ nº 09.580.799/0001-07,  

 Endereço: Rua Francisco Nunes 1868, CEP 80215-000; Curitiba, Pr. 

 Telefone e fax. 041 3232-1852             IBAMA: CTF nº 5.217.079 

 Coordenador e responsável técnico: Arnaldo Carlos Muller, Doutor, M.Sc, Esp. 

Eng. Florestal, Conselho Regional: CREA-PR 3809D;   

 Anotação de Responsabilidade Técnica deste RDAE: ART CREA nº 20181913422 

 

1.4. Características da PCH MACACOS 

A Pequena Central Hidrelétrica PCH MACACOS teve seus estudos ambientais realizados 

no formato  de Relatório Ambiental Simplificado – RAS em atendimento a Resolução Con-

junta SEMA/IAP nº 009/2010. Suas características técnicas, citadas na LP vigente estão 

descritas no Quadro 01. 

 

Quadro 01: Características do Projeto 

Geografia do Empreendimento 

Rio aproveitado Jaguariaíva Bacia Hidrográfica Paranapanema  

Bacia número: 06 Subbacia 64 Distância até a foz                         46 km 

Municípios do Empreendimento 
Jaguariaíva, e 
Sengés 

Latitude da Barragem 24º 04’ 20” S  

Longitude da Barragem 49º 37’ 27” W  

Potência Instalada 9,90 MW Latitude da Casa de Força 24º 03’ 49” S  

Energia firme 6,36 MWméd Longitude da Casa de Força 49º 37’ 26” O 

Regime Operacional Fio d’água Área de drenagem da Bacia 1.372,03 km2 

Deplecionamento máximo:  0,00 m Vazão MLT   26,85 m3/s 

Benfeitorias atingidas Nenhuma  Vazão Max registrada 1.321,80 m3/s 

Área Total do reservatório c/ APP 0,56 km2 Vazões Mínima registrada 3,90 m3/s 

Características da PCH 

Barragem:                                   Gravidade  Vertedouro:               Soleira livre sobre barragem 

Material construtivo:                  Concreto e solo NA da soleira do vertedouro 551,70 m 

Comprimento da barragem 202,80 m Comp. crista da barragem 556,00 m 

Altura da barragem 18,00 m Capacidade do vertedouro 2.070 m3/s 

Vazão ecológica (50%Q,10,7) 2,66 m3/s Perfil Creager 

Continua 
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Continuação  

Reservatório 

Área inundada NA normal 27,70 ha NA Minimum Normal 551,70 m 

Comprimento 2,715 km NA Max. Maximorum 555,05 m 

Perímetro 6.456 km NA Minimum a Montante 551,70 m 

Profundidade Máxima 12,8 m NA Normal de Jusante 514,90 m 

Profundidade média 5,40 m NA Maximum de Jusante 524,50 m 

Área NA Normal calha do rio 0,115 km² Volume na NA Normal 1,216 x 106  m3 

Área alagada às margens 0,112 km² Volume útil 0,088 x 106 m3 

Área no NA Mínimo/Normal 0,227 km2 Tempo de Residência 0,5 dia  

Área no NA Máximo  0,282 km2 Formação do Reservatório 1,3 dia 

APP do Empreendimento (50 m) 33,28 ha Distância barragem/restituição  2,60 m 

Vida Útil do Reservatório  40 anos Casa de força, tipo  Casco estrutural 

Adução  Turbinas tipo Francis Horizontal 

Tipo:                                                   Túnel escavado Número de unidades 2 

Comprimento túnel   780 m Potência unitária turbinas 2x 5.103 kW 

Largura/Secção 4,8m/22,05m² Vazão turbinada máxima  31,86 m3/s 

Chaminé de equilíbrio d/h 8,5 x 23,8m Queda bruta de referência  35,50 m 

Tomada d’água, comprimento 14,65m Potência unitária geradores 2 x 5.500 kW 

Conduto Forçado                      2 Transmissão (Rede de Distribuição) 

Diâmetro interno 2,60 m Tensão  34 kV  

Comprimento médio 50,00 m Extensão até SE Sengés 11,40 km 

 

 

 

2. Condicionantes da LP 

A Licença Prévia da PCH MACACOS determinou a execução de quatro Condicionantes 

Gerais e 24 Condicionantes específicas, a serem observadas no decurso da fase da Licen-

ça Prévia, e que deveriam ser relatadas ao se requerer a Licença de Instalação, ora em 

preparação.  

Todas as Condicionantes foram abaixo transcritas, seguidas de comentários sobre seus 

efeitos e atendimentos. Sempre que algum documento foi preparado para comprovar sua 

execução, este foi citado nos comentários que se seguem a cada Condicionante, e depois 

incluídos neste RDAE como anexos.  
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2.1. Condicionantes Gerais 

A LP nº 42.347 determinou como Requisitos do Licenciamento quatro condicionantes ge-

rais, a saber:  

 Súmula desta Licença deverá ser publicada no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação ou regional, no prazo máximo de 30 dias, nos termos da Resolução CO-

NAMA nº 06/1986; 

Constam nos Anexos 1 e 2, cópias das publicações do recebimento desta LP, respectiva-

mente no Diário Oficial do Estado e no Jornal Diário dos Campos, com alcance até a região 

do Projeto.  

 Esta Licença Prévia tem a validade mencionada, observados os dados do cadastro 

apresentado, devendo ser atendidos os requisitos citados 

Nada a comentar 

 Quaisquer alterações ou expansões... no empreendimento, deverão ser licenciados 

pelo IAP. 

A empreendedora está ciente e atenta a esta condicionante  

 

 Esta Licença Prévia deverá ser afixada em local visível. 

Cópia desta Licença Prévia se encontra afixada no Escritório da Usina da PCH Pesqueiro, a 

cuja empresa pertence esta PCH. Posteriormente, ao se iniciar as obras, a Licença corres-

pondente será afixada no Escritório da Obra.  

 

2.2. Condicionantes específicas 

As 24 Condicionantes específicas estão transcritas e comentadas a seguir. 

1. Apresentar o Relatório Detalhado de Programas Ambientais – RDPA com todos os 

planos, programas e projetos propostos no RAS, com as respectivas ART’s ou Com-

provantes de Registro Profissional dos responsáveis pela elaboração/execução dos 

planos, programas, projetos, cronogramas físico-financeiro e monitoramento propos-

tos, com ênfase nas sugestões para compensar, mitigar ou potencializar os impactos 

ambientais observados/identificados no RAS  

O RDPA da PCH MACACOS foi encaminhado ao IAP, em atenção a esta Condicionante, 

através da Carta de 30 de Abril de 2018. Cópia deste se encontra no Anexo 03 
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2. Apresentar, em prazo de 60 (sessenta) dias, o Plano de Ação Emergencial – PAE do 

empreendimento em especial do barramento, contemplado também na análise da po-

pulação instalada em condição de potencial risco a jusante da barragem até a locali-

zação do próximo empreendimento hidrelétrico, podendo ser utilizado o modelo pro-

duzido pela Agência Nacional de Águas, encontrado no endereço eletrônico...    

O PAE da PCH MACACOS, ainda que não exigido pela legislação que trata da segurança 

de barragens, foi elaborado pela GeoEnergy Engenharia, com cópia no Anexo 04. 

 

3. Apresentar documentação comprobatória de propriedade dos imóveis necessários 

a implantação do empreendimento, registradas em cartório, ou Decreto de Utilidade 

Pública – DUP com a respectiva imissão da posse. Na impossibilidade de atendimen-

to, deverá  atender o disposto na seção VI, da Resolução CEMA nº 65/2008 (artigos 46 

a 57) 

Concluídas as negociações fundiárias na margem esquerda com a aquisição da área (Ane-

xo 05.1). As restrições legais do imóvel da margem direita levou a Pesqueiro, empreende-

dora da PCH MACACOS a requerer e obter junto à ANEEL, a Declaração de Utilidade Pú-

blica competente para a imissão de posse das áreas necessárias ao empreendimento, ora 

em conclusão, com cópia da DUP no Anexo 05.2  

 

4. Utilizar a Metodologia prevista na Portaria IAP nº 69/2015 para cálculos e definição 

de Área de Preservação Permanente do reservatório artificial e apresentar projeto de 

recomposição para as áreas de preservação permanente (APP), para aprovação pelo 

IAP, contemplando o isolamento da área. 

Os cálculos para a definição da APP do reservatório foram procedidos de acordo com o que 

requereu esta Condicionante, resultando na largura da faixa protetora de 47,83m, que foi 

arredondado para 50m. Memorial de cálculo, com o respectivo CD em shapefile foi encami-

nhado ao IAP pela Carta 27/2018, de 23 de Abril de 2018, cópia no Anexo 06. 

 

 5. O trecho as margens do Rio Jaguariaíva, compreendido entre o barramento e a 

casa de força deverá ter a faixa de APP recomposta em, no mínimo, 30,00 (trinta) me-

tros, com isolamento dessa área. 

A área de preservação permanente do TRV – trecho de vazão reduzida – será recomposta 

ao final da fase da Licença de Instalação, tendo em conta a provável necessidade de aces-

sos e serviços da Obra nesta área.   
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6. Atender a Art. 209 da Constituição do Estado do Paraná. 

A Lei Estadual nº 19.557 de 20 de junho de 2018 aprovou a construção deste empreendi-

mento hidrelétrico. Cópia desta se encontra no Anexo 07 

 

7. Manter vazão sanitária mínima no trecho de vazão reduzida correspondente a 

2,66m³/s. 

Este cuidado será tomado desde o inicio da Licença de Instalação, continuando durante 

toda a vida útil do empreendimento.  

 

8. Cumprir na integra a Portaria IAP nº 097/2012 para manejo e monitoramento da fau-

na. 

A fase atual, posterior à dos estudos do RAS, está sendo executada como monitoramento 

da fauna terrestre (avifauna, mastofauna, herpetofauna e meliponídeos), e fauna aquática, 

empregando metodologia e equipamentos especializados, atentando à Autorização Ambien-

tal para Monitoramento da Fauna nº 47.286, valida até 13/06/2019, Prot. 14.646.907-8 (có-

pia no Anexo 08). Os trabalhos envolvem campanhas trimestrais, todas realizadas confor-

me informa relatório especifico constante no Anexo 09. 

 

9. Atender as normativas do IPHAN para as fases subsequentes do licenciamento 

ambiental. 

Esta Condicionante foi atendida, tendo sido emitido o Oficio 561/2017 do IPHAN ao Presi-

dente do IAP, dando conta que o projeto está liberado por aquele órgão federal, como apto 

a receber as licenças prévia (LP) e de instalação (LI), sem condicionantes. Deste parecer 

(“sem condicionantes”) se conclui que nada mais há que se executar nesta lida. (Anexo 10) 

 

10. Os imóveis objeto deste licenciamento deverão ser registrados no Sistema de Ca-

dastro Ambiental Rural - SICAR/PR, até o prazo de 31de dezembro de 2017, de acordo 

com o artigo 29 da lei federal nº 12.651/12 e a Lei Federal 13.335/16.  

Este cadastramento do Sistema de Cadastro Ambiental Rural será feito tão logo o registro 

dos imóveis da PESQUEIRO Energia S/A, resultantes da DUP recentemente emitida para 

este empreendimento, sejam executados nos Cartórios competentes..  
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11. Atender ao previsto no artigo 17 da Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlân-

tica) considerando-se as áreas prioritárias para a conservação conforme definida pelo 

Ministério do Meio Ambiente (2010), com protocolo específico para tal. Deverão ser 

contempladas todas as áreas que vierem a ser suprimidas para a implantação do em-

preendimento (alagamento, barramento, canal, casa de força, demais infraestruturas, 

linha de distribuição). 

A área de supressão já foi definida e área a ser designada já está adquirida, na margem 

esquerda, parte da citada na Condicionante 03. Já estão concluídos os estudos das neces-

sidades da infraestrutura da obra, e está sendo formalizado ao IAP documento informando 

textual e geograficamente a área determinada.  

 

12. Firmar, em cento e vinte dias, junto a Câmara Técnica de Compensação Ambien-

tal- CTCA, Termo de compromisso para medidas compensatória aos impactos ambi-

entais previstos para a implantação do empreendimento, conforme disposto na Lei 

Federal nº9.985/2000, com protocolo específico para tal.  

Através da Carta 28/2018, de 26 de Abril de 2018, Protocolo 15.177.705-8, (Anexo 11), a 

A.MULLER Consultoria Ambiental informou à Câmara Técnica o montante da Obra, bem 

como forneceu os demais dados necessários para que a CTCA formule o Termo de Com-

promisso correspondente ao atendimento a esta Condicionante. A PCH MACACOS aguarda 

a manifestação do IAP. 

13. Dar continuidade ao procedimento de obtenção de outorga definitiva junto ao Ins-

tituto das Águas Paraná. 

A PCH MACACOS já obteve a Outorga Previa pela Portaria 345/18 do Instituto das Águas 

do Paraná. A Portaria concedendo a outorga definitiva somente poderá ser solicitada e obti-

da mediante a anexação de cópia da Licença de Instalação do IAP. (Anexo 12) 

 

14. O empreendimento deverá criar uma página na internet com o nome do empreen-

dimento, na qual deverá conter as informações da PCH Macacos, tais como, estudos, 

relatórios, licenças ambientais, entre outros, responsabilizando-se em manter atuali-

zadas as informações e disponibilizar para acesso público. 

O site da PCH MACACOS já foi elaborado e foi colocado no ar como vinculado ao site da 

PESQUEIRO Energia S/A, a quem esta projeto pertence. 

 

15. O corte de vegetação depende de licenciamento específico, junto ao IAP, o qual 

deverá ser requerido até no máximo da solicitação da Licença de Instalação e com 

apresentação do respectivo Inventário Florestal.   
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Com base no novo inventário florestal realizado foi requerida a Autorização Florestal de 

supressão, atendendo à nova sistemática do IAP, junto ao SINAFLOR.  As supressões 

ocorrerão com a referida Autorização Florestal. Serão mínimas as supressões onde serão 

feitas as obras da PCH MACACOS.  

 

16. Assegurar a disponibilidade de água nas propriedades lindeiras ao reservatório. 

A Fazenda Macaco Branco, situada à margem direita possui pastagens que chegavam até à 

margem do rio Jaguariaíva. Não obstante, dado à sua extensão, esta Fazenda possui deze-

nas de pequenos açudes distribuídos pela propriedade, facultando ao gado sua desseden-

tação independentemente de vir saciar sua sede no rio. Entre os entendimentos fundiários 

com este imóvel se incluiu a verificação da necessidade de permitir um acesso para instala-

ção de um sistema de captação da água do reservatório para finalidades rurais. Os resulta-

dos desta negociação serão informados oportunamente ao IAP.  

 

17. Efetuar o registro fotográfico e de imagens de toda a área do empreendimento 

antes do inicio da obra, devendo ser repetido entes do enchimento do reservatório e 

após o enchimento do mesmo. Tal procedimento deverá ser repetido a cada 5 anos, 

até o termino da concessão, visando o registro histórico do empreendimento. 

Os registros fotográficos e de imagens da área da PCH estão sendo feitos em pontos de 

referência onde as maiores alterações ocorrerão, especificamente na área que será o futuro 

reservatório, no local da barragem, no TVR – trecho de vazão reduzida, e do local da futura 

casa de força e canal de restituição. Ainda que a LP tenha requerido tais registros a cada 5 

anos, está programada sua execução com frequência mensal na fase da Obra, depois  

anualmente, por ocasião das vistorias para os relatórios ambientais anuais ao IAP.  

 

18. A linha de transmissão/distribuição deve ser regularizada com pedido em separa-

do do Licenciamento Ambiental, com definição do traçado, e respectivas anuências 

de proprietários nos casos em que for necessário de acordo com o estabelecido na 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 009/2010. 

O projeto, procedimentos de licenciamento e execução da linha de transmissão da PCH 

MACACOS foi contratado pela PESQUEIRO com a Cedro Ambiental  Ltda., que já começou 

os trabalhos correspondentes, de projeto e identificação da linha. Posteriormente apresenta-

rá diretamente ao IAP, os documentos necessários ao Protocolo e licenciamento, através de 

Autorização Ambiental competente.  
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19. Apresentar o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 

Artificial – PACUERA para aprovação concomitante com a Licença Ambiental de Ope-

ração  

Consoante à Portaria IAP nº 097 de 23 de maio de 2018 o Plano de Conservação e Uso do 

Entorno do Reservatório Artificial – PACUERA deixou de ser exigido para PCHs, salvo nas 

situações específicas relacionadas no Art. 2º da referida Portaria, nenhuma alcançada nas 

situações da PCH MACACOS. 

 

20. Todos os programas e projetos apresentados deverão ser executados referentes 

as condicionantes desta Licença Ambiental Prévia deverão ter as suas respectivas 

Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, ou equivalente, devidamente recolhi-

das e anexadas aos respectivos projetos.  

Esta condicionante será atendida à medida que os programas forem desenvolvidos e im-

plantados. Consta no Anexo 13, a ART nº 20181913422, correspondente à elaboração des-

te RDAE 

 

21. Esta Licença Prévia deverá ser emitida com potencia de 9,80MW.  

Em consonância com o Despacho 778 de 21 de março de 2017, está registrada a “adequa-

bilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico do Sumário Executivo 

(DRS-PCH) da PCH Macacos, com 9.900 kW de Potência Instalada”. Esta deve ser a po-

tencia a ser licenciada para a PCH MACACOS.  

 

22. O não cumprimento a Legislação ambiental vigente sujeitará o empreendedor e/ou 

seus representantes, as sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/98, regulamentada 

pelo Decreto Federal nº 6.514/08.  

A empreendedora está ciente e atenta a esta condicionante  

 

23. A presente Licença Ambiental Prévia poderá ser suspensa  ou cancelada, se cons-

tatada a violação ou inadequação de quaisquer condicionante ou normas legais, 

omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emis-

são, conforme disposto não artigo 19 da Resolução CONAMA nº 237/97. 

 A empreendedora está ciente e atenta a esta condicionante  
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24. O empreendedor deverá pronunciar-se sobre o aceite das condicionantes acima 

relacionadas, em prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da presente licença. 

Atendido por Carta da PESQUEIRO Energia S/A,  ao IAP, em 17 de janeiro de 2017. Cópia 

desta se encontra no Anexo 14 
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3. Conclusão 

Os precedentes ambientais da PESQUEIRO Energia S/A, comprovados nas medidas ambi-

entais desenvolvidas nesta década e meia da Operação da PCH PESQUEIRO, não somen-

te em atenção às demandas da legislação e do organismo ambiental do Estado, mas mes-

mo proativas na execução de iniciativas favoráveis ao meio ambiente, asseguram que a 

implantação da presente PCH MACACOS ocorrerá com o mesmo rigor e responsabilidade.    

Este Relatório da Desenvoltura Ambiental do Empreendimento PCH MACACOS demonstra 

que a PESQUEIRO  Energia S/A atendeu a todas as Condicionantes correspondentes à 

fase da Licença Prévia. Assim esta Consultoria Ambiental considera que 

a PCH MACACOS está apta a obter a Licença de Instalação, 

com o que dará inicio às obras efetivas.  

 

Curitiba para Jaguariaíva, novembro de 2018 

 

 

 

 

 

4. Anexos 

Anexo 01: Publicação de recebimento da LP no Diário Oficial 

Anexo 02: Publicação de recebimento da LP no Jornal Diário dos Campos 

Anexo 03: Carta encaminha RDPA da PCH Macacos 

Anexo 04: Cópia do PAE da PCH MACACOS 

Anexo 05: Documentos fundiários 

Anexo 06: Carta encaminha cálculos para a definição da APP 
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Anexo 07: Cópia da Lei Estadual nº 19.557 de 20 de junho de 2018 

Anexo 08: Autorização Ambiental para Monitoramento da Fauna nº 47.286 

Anexo 09: Relatório do monitoramento faunístico 

Anexo 10: Oficio 561/2017 do IPHAN declarando a PCH apta sem condicionantes 

Anexo 11: Carta envia dados para Câmara Técnica de Compensação Ambiental 

Anexo 12: Outorga Prévia pela Portaria 345/18 do Instituto das Águas 

Anexo 13: ART do RDAE da PCH MACACOS, nº 20181913422 

Anexo 14: Cópia da Carta anuindo com as condicionantes da LP  
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Anexo 01: Publicação de recebimento da LP no Diário Oficial 
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Anexo 02: Publicação de recebimento da LP no Jornal Diário dos Cam-

pos 
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Anexo 03: Carta encaminha RDPA da PCH Macacos 
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Anexo 04: Cópia do PAE da PCH MACACOS 
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Anexo 05: Documentos fundiários 

05.1. Escritura das terras da margem esquerda, adquiridas da Arauco 

05.2. DUP Autorização e Declaração de Utilidade Pública para a imissão de posse das ter-

ras da margem direita 

05.3.  Concessão da imissão de posse das terras necessárias ao empreendimento. 
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Anexo 06: Carta encaminha cálculos para a definição da APP 
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Anexo 07: Cópia da Lei Estadual nº 19.557 de 20 de junho de 2018 
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Anexo 08: Autorização Ambiental para Monitoramento da Fauna nº 

47.286 
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Anexo 09: Relatório do monitoramento faunístico 
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Anexo 10: Oficio 561/2017 do IPHAN declarando a PCH apta sem condi-

cionantes 
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Anexo 11: Carta envia dados para Câmara Técnica de Compensação 

Ambiental 
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Anexo 12: Outorga Prévia pela Portaria 345/18 do Instituto das Águas 
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Anexo 13: ART nº 20181913422, do RDAE da PCH MACACOS  
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Anexo 14: Cópia da Carta anuindo com as condicionantes da LP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


