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0 Instituto Ambiental do Parana-lAP, com  base na legislaeao ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o

contido no expediente protocolado sob o n°   156289302, expede a presente Licenga de lnstalaeao a:

Razao Social -Pessoa Juridica / Nome -Pessoa Fisica

PESQUEIRO ENERGIA S/A
C.G.C. -Pessoa Juri`dica / C.P.F. -Pessoa  Fisica

04019594000133
lnscrieao  Estadual -Pessoa Juri'dica / R.G.  -Pessoa  Fi'sica

9023815890
Enderego

ESTRADA GERAL PONTA GROSSA
Bairro

PESQUEIRO

Empreendimento

PCH  MACACOS -9,90 MW

Munic,'pio

Jaguariaiva

Tipo de empreendimento/atividade                                                                                                                                                                                       Numero de unidades

Pequena  central  Hidrel6trica -PCH                                                                                                                                                     *************
Enderego

Rio Jaguariaiva,  Bacia Parana 06, Sub -bacia 64,  Rio Parana
Munic'pio

Jaguarial'va
Corpo Hidrico do Entorno  \

Rio Jaguariaiva
Bacia  Hidrografica

ltarare
Destino do Esgoto Sanitario
****************

Destino do Efluente  Final
****************

•    Stlmula desta licen¢a devefa ser publicada  no Diario Oficial do  Estado e em jornal de grande circulagao local ou  regional,  no prazo maximo de 30 (trinta) dias,

nos termos da Resolucao CONAMA n° 006/86.

•    Esta LICENC;A DE INSTALAC)AO tern  a  validade  acima    mencionada,   observados os dados fornecidos no cadastro e no projeto de sistema de tratamento

de residuos ou  planc> de controle ambiental em  anexo,  devidamente certificado pelo IAP, devendo a sua renovagao ser solicitada ao  lAP cc>m antecedencia

ml'nima de  120 (cento e vinte) dias.

•    Quaisquer altera¢6es ou expans6es nos processos de produ¢ao ou volumes produzidc>s pela industria e alterae6es ou expans6es no empreendimento, deverac> ser

licenciados  pelo  lAP.

•    Esta LICENeA DE  INSTALACAO devera ser afixada em  local visivel

Detalhamento dos  Requisitos de Licenciamento

Trata-se de procedimentos de Licenciamento Ambiental de lnstalaeao da Pequena Central  Hidreletrica -PCH
MACACOS, empreendimento de geraeao de energia el6trica por aproveitamento hidraulico a ser localizado no Rio
Jaguariaiva,  Sub-bacia 64, Bacia Hidrografica 06 -rio Parana, nos municipios de Jaguariaiva e Seng6s,  Estado do
Parana, com apresentagao do Relat6rio Ambiental Simplificado -RAS,  Relat6rio de Detalhamento de Programas
Ambientais -RDPA e demais documentos em atendimento a Resolugao Conjunta SEMA/lAP n° 009/2010, 004/2012 e
003/2013.

DADOS  DO  EMPREENDIMENTO:

Pequena Central  Hidrel6trica - PCH  MACACOS
Rio Jaguariaiva, Bacia Parana 06, Sub -bacia 64,  Rio Parana
Coordenadas geograficas do barramento: 24°04'20" S e 49°37'27" W
Coordenadas geograficas da casa de forga: 24°03'49" S e 49°37'26" W
Cota maxima normal de montante: 551,70 in
Cota maxima normal de jusante: 514,90 in
Vazao mi'nima remanescente: 2,66 m3/s

em em concreto de ravidade com 214 50 in de c riment e crista e  18 00 in de altura
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"                    Reservat6rio: 27,70 hectares, sendo  16,50 ha de calha do rio e  1 1,20 ha que serao efetivamente alagados
"                    TLlnel de adueao: em seeao arco-retangulo com 4,80 in de largura, 22,05 m2 de segao e 780,00 in de

comprimento
"                     Chamin6 de equilibrio com diametro de 8,50 in e 23,80 in de altura
"                    Tomada de agua com  14,65 in de comprimento
"                    Conduto foreado em ntlmero de dois,  com o diametro de 2,60 in cada e comprimento m6dio de 50,00 in
"                    Casa de forca com duas turbinas tipo Francis de eixo horizontal de 5,50 MW cada
"                    Canal de fuga com  16,80 in de comprimento e 21,00 in de largura na soleira
"                    Potencia instalada: 9,90 Mw e 5,34 Mw m6dio.

CONDICIONANTES:

A presente Licenga foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8°,  lnciso 11 da Resolugao N° 237/97 -
CONAMA,  Resolugao CONAMA 279/2001, Artigo 2°,  lnciso IV da Resolugao N° 065/2008 -CEMA e Resolug6es
Conjuntas SEMA/lAP N° 09/2010, 04/2012 e 03/2013, aprova a localizaeao e concepeao do empreendimento e
estabelece os requisitos basicos e condicionantes a serem atendidos nas pr6ximas fases de Licenciamento Ambiental.

Esta Licenea foi concedida com  base nas informae6es constantes do Cadastro de Obras Diversas e no Relat6rio
Ambiental Simplificado apresentado pela requerente e nao dispensa, tao pouco, substitui quaisquer outros Alvafas
e/ou Certid6es de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislagao federal, estadual ou
municipal.

Este empreendimento, de acordo com as caracteristicas consideradas para emissao desta licenca, necessita de
Autorizaeao Ambiental para Enchimento do Reservat6rio e Testes de Comissionamento e,  Licenga de Operaeao,
sendo que para a obtengao da LICENCA DE OPERAeAO devefa ser atendido/apresentado:

1 )                 Cumprir,  lmplementar e Executar todos os programas e recomendag6es exaradas nos Estudos (RAs e
RDPA),  mantendo-os num  minimo de cinco anos com or?amento compativel a sua execugao, a excegao daqueles
definidos com  prazo superior.
2)                  lmplantar o plano de Aeao Emergencial -PAE do empreendimento conforme proposta apresentada.
3)                 Apresentar os ltens 3.3, 3.4 e 3.5 do PAE devidamente preenchidos ate quando da solicitaeao de
autorizagao ambiental para enchimento do reservat6rio.
4)                 Apresentar antes do ini'cio de sua implantaeao o cronograma financeiro para cumprimento dos programas,
subprogramas e planos previstos no RDPA.
5)                 Apresentar, antes do ini'cio de sua implantagao,  layout das infraestruturas a serem  implantadas nas areas
do canteiro de obras.
6)                 Nao podefa ser executada qualquer intervengao no im6vel objeto do processo n°
0000725-09.2019.8.16.0161  ate a imissao definitiva  na posse e encaminhamento de comprovante ao IAP.
7)                 O trecho as margens do rio Jaguariaiva, compreendido entre o barramento e a casa de forea devera ter a
faixa de APP recomposta em,  no minimo, 30,00 (trinta) metros, com isolamento dessa area.
8)                 lmplantar conforme apresentado o projeto de Recuperaeao de Areas de preservaeao permanente -APP
para a faixa de 50,00 metros com as mesmas esp6cies suprimidas na area do empreendimento,  contemplando o
isolamento da area.
9)                 Manter a vazao sanitaria mi'nima dejusante no trecho de vazao reduzida correspondente a 2,66 m3/s.
10)               Atender as condicionantes da Autorizagao Ambiental para Resgate de Fauna lAp n° 47.286, de  13 dejunho
de 2017, com  protocolo especifico para apresentaeao dos relat6rios.
11)               Apresentar anuencia do lpHAN para a fase subsequente do licenciamento ambiental.
12)               Devera apresentar Termo de compromisso referente ao atendimento do previsto no artigo  17 da Lei
Federal  n°  11.428/2006 (Lei da Mata Atlantica) e Portaria SEMA n° 003/2019,  considerando as areas  prioritarias para
conservaeao conforme definidas pelo Minist6rio do Meio Ambiente (2010), conforme protocolo n°  15.679.249-7.
13)               Dar continuidade ao protocolo n° 15.177.705-8junto a camara T6cnica de compensacao Ambiental -CTCA
para assinatura do Termo de Compromisso para medidas compensat6rias aos impactos ambientais previstos para a
implanta?ao do empreendimento, conforme disposto na Lei  Federal n° 9.985/2000.
14)               Dar continuidade ao procedimento de obtengao de outorga de direito junto ao lnstituto Aguas parana.
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16)               Assegurar a disponibilidade de agua nas propriedades lindeiras ao reservat6rio.
17)               Dar continuidade ao registro fotogfafico e de imagens de toda a area do empreendimento. Tal procedimento
devera ser repetido anualmente, conforme proposta apresentada no RDAE -Relat6rio de Desempenho Ambiental do
Empreendimento, ate o t6rmino da concessao, visando o registro hist6rico do empreendimento.
18)               Solicitar o licenciamento para a  Linha de Transmissao,  num  prazo de ate 30 (trinta) dias,  com  definigao do
traeado e respectivas anuencias de proprietarios nos casos em que for necessario, de acordo com o estabelecido na
Resolucao Conjunta SEMA/lAP n° 009/2olo.
19)               Na execug2io de Autorizaeao Florestal deve ser dada destinagao correta e imediata da mat6ria prima
florestal, tanto a comercial como aquela que nao tern valor econ6mico devendo estar concluida antes da solicita?ao
ambiental de testes de comissionamento.
20)               Nao poderao ser localizados patios de dep6sito de lenha ou toras dentro das areas de preservagao
permanente.
21 )              A necessidade de supressao de vegetae2io em area ja averbada como Reserva Legal devera ser precedida
da sua regularizagao.
22)               Qualquer area de emptestimo de terra ou material rochoso devera estar localizada em area livre de
cobertura florestal  nativa.
23)              Devera ser efetuada a comprovagao do efetivo pagamento da justa indenizacao das terras e das
benfeitorias dos proprietarios diretamente atingidos pelo empreendimento PCH  Macacos ate quando da solicitaeao da
licenc;a ambiental de operagao conforme Art. 3° da Lei  Estadual  n°  19.557/2018.
24)              Todos os programas e projetos propostos a serem executados, implementados e ou complementados,
deverao ter as suas respectivas Anotae6es de Responsabilidade T6cnica -ART, ou equivalente, devidamente
recolhidas junto aos Conselhos Regionais Profissionais e anexadas aos respectivos projetos.
25)               Esta  Licenea de lnstalagao devefa ser emitida com a potencia de 9,90 MW.
26)               O nao cumprimento a Legislaeao ambiental vigente sujeitara o empreendedor e/ou seus representantes,  as
sane6es previstas na Lei  Federal n° 9.605/98,  regulamentada pelo Decreto Federal n° 6.514/08.
27)              A presente Licenea Ambiental de lnstalagao podera ser suspensa ou cancelada, se constatada a violacao
ou inadequaeao de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissao ou falsa descrigao de informae6es relevantes
que subsidiaram a sua emissao, conforme disposto no artigo 19 da Resolueao CONAMA n° 237/97.
28)               O empreendedor devera publicar o recebimento desta licenea de instalacao, em jornal de circulagao
regional e no Diario Oficial do estado, conforme modelo aprovado pela Resolueao CONAMA n° 6, de 24 de janeiro de
1986, em  prazo de no maximo 30 (trinta) dias, com encaminhamento ao lAP para anexar ao procedimento de
licenciamento ambiental que deu origem  a  licenga, sob pena de invalidagao do procedimento administrativo.
29)               O empreendedor devera pronunciar-se sobre o aceite das condicionantes acima relacionadas, em  prazo de
ate 30 (trinta) dias do recebimento da presente licenga.

Esta Licenea foi concedida com  base nas informae6es constantes do Cadastro de Obras Diversas apresentado pela
requerente e nao dispensa, tao pouco, substitui quaisquer outros Alvaras e/ou Certid6es de qualquer natureza a que,
eventualmente,  esteja sujeita, exigidas pela  legislagao federal,  estadual ou  municipal.

"0 IAP, mediante decisao motivada,  podefa modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequaeao,

suspender ou cancelar licen?a/autorizagao ambiental expedida, quando ocorrer:

I  -violaeao ou inadequagao de quaisquer condicionantes ou  normas legais;
11 -omissao ou falsa descrieao de informag6es relevantes que subsidiaram  a expedigao da licenea ou  da autorizae2io;
Ill -superveniencia de graves riscos ambientais e de saLide."

"0 nao cumprimento a legislaeao vigente sujeitafa o empreendedor e/ou seus representantes as sane6es previstas na

Lei  Federal  n° 9.605/2008  regulamentada pelo Decreto Federal n° 6.514/2008."

"A concessao desta licenga nao impedira exigencias futuras, decorrentes do avango tecnol6gico ou da modificacao

das condie6es ambientais, conforme Decreto Estadual  n° 857/79, art. 7°,  paragrafo 20."





JOSE VOLNEI BISOGNIN

Diretor de Avaliac5o de lmpacto Ambiental
e Licenciamentos Especiais . DIAIE
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