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Requerimento de Licenciamento Ambiental
Documento destinado A formalização do requerimento para todas as modalidades de LICENCIAMENTO DE

ATIVIDADES POLUIOORAS, DEGRADANTES EfOUMODIFIÇADORAS DO MEIO AMBIENTE
n-i — nsnnnuR

/ ü
INSTITUTO

AMBIENTAL

s DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE D0t'[MEUT0S

GOV. PARANÁ

DATA- . ..

Nt)M.H.801.33V-9

Secretaria de Estado do meio

Ambiente e Recursos Hídricos

Instituto Ambiental do Paraná
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

02 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
02 RAZÃO SOCIAL (PESSOA JURÍDICA) OU NOME (PESSOA FÍSICA)

COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA II LTDA

lllil

03CNPJOUCPF/MF

16.520.230/0001-11

04 INSCRIÇÃO ESTADUAL PESSOA JURÍDICA OU RQPÉSSC AFÍSICA '

05 ENDEREÇO COMPLETO

RODOVIA BR 116, S/N.°, KM -180

j06 bairro

j CENTRO
OTmumcípio/uf

SÃO CRISTÓVÃO DO SUL

08 CEP

89533-200

09 TELEFONE PÁF A CONTATO

48-36583644

03 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DASOLICITAÇÃO
10 SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA (TIPO DEEMPREENDIMENTO)

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DO COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA II LTDA

04-REQUERIMENTO

Ao senhor

Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná

Curitiba - Paraná

o requerente supra citado, vem mui respeitosamente à presença de v.s., requerer expedição de(á):

12 MODALIDADE DE LICENCIAMENTO-AMBIENTAL

DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL - DLAE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - AA
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA- LAS

LICENÇA PE INSTALAÇÃO • LI

RENOVAÇÃO DE: • DLAE LAS LI LO

UCÉNÇA PRÉVIA • LP
LICENÇA DEOPERAÇÃO - LO

REGULARIZAÇÃO DE j LAS

CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES DAS INFORMAÇÕES CADASTRADAS E DOCUMENTOS EM ANEXO.

DECLARA, OUTROSStM, QUE CONHECE A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DEMAfS NORMAS PERTINENTESAO LICENCIAMENTO
REQUERIDO, COMPROMETENDO-SE A RESPEITÁ-LA. .,

NESTES TERMOS '

PEDE DEFERIMENTO

13 LOCAL E DATA

PALMAS/PR, 13 DE DEZEMBRO DE 2012

14 ASSINATURA DO REQUERENTE

05-IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (SE-HOUVERl
15 NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

ANDRÉ LEANDRO RICHTER

17 N REGISTRO NO CREA

51407-0

18 REGIÃO

CREA-SC

06 - RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS

16 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO FLORESTAL

19 POSSUI PENDÊNCIAS TÉCNICAS OULEGAIS?

SIM NÃO X TIPO

CREÃ-sk VISTO N° 51407/0

LO
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PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, EÓLICAS SUL ADMINISTRADORA DE BE|MS
LTDA, pessoa jurídica de direito privando, inscrita no CNPJ sob n° 12.691.601/0001-77,

estabelecida em São Cristóvão do Sul/5C, sito à Rua 30 de Março, sem número, CemVo,

CEP 89.533-000, neste ato representada pelo seu sócio administrador, o Sr. CLAUDINEY

PERETTI, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, domiciliadc e

residente na rua lolanda Almeida Costa, n.s; 125, Centro, cidade de Curitibanos/SC, CEP:

89520-000, portador do CPF (MF): 781.639.519-15, RG: 2.475.197 SSP-SC, nomeia e

constitui seu procurador o ENGENHEIRO FLORESTAL, André Leandro Richter, brasileiro,

casado, residente e domiciliado na Av. Getúlio Vargas, 649, Centro Braço do Norte/:ÍC,

CREA/SC - VISTO N.s 51.407-0, para representá-lo perante ao INSTITUTO AMBIENTAL DO

PARANÁ - IAP e Conselho Regional de Engenheria e Agronomia - CREA na obtenção de

sua respectiva LICENÇA AMBIENTAL de seus empreendimentos: COMPLEXO EÓLICO

ÁGUA SANTA I LTDA, COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA II LTDA, COMPLEXO EÓLltO

ÁGUA SANTA III LTDA, ROTA DAS ARAUCÁRIAS I ENERGIA EÓLICA LTDA, ROTA DAS

ARAUCÁRIAS II ENERGIA EÓLICA LTDA, COMPLEXO EÓLICO SERRA DA ESPERANÇA I

LTDA, COMPLEXO EÓLICO SERRA DA ESPERANÇA ILTDA, situados na Rodovia PRT-2^0,
município de Palmas/PR.

/rÈcÒnhÍcc
Palmas/PR, lOde Janeiro de 2011

EÓLICAS SUL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

Clc udiney Peretti

ARBORG xHÊfc
rhlJ^CrJUADIA - ™-ENGENHARIA

Grupo:

/]rW-

Eng. Florestal André Leandro Richter
Fone/Fax: (048) 3658 3644 • (048) 9987 0227
Avenida Getúlio Vargas, 649-Sala: 01-Centro
CEP: S8750-000 - Braço do Norte/SC
a iidreiga rboreflorestas.com. br

www. a rborefIo restas. com.br

Empreendimento:

Processo IAP H.°:

Interessado:

Endereço de Correspondência:
Avenida Getúlio Vargas, 649 - Sala: 01

Bairro: Centro - Braço do Norte/SC
CEP: 88750-000

/.L-Hf



Estado de Santa Catarina
Eic riinnlt de P« de Slo Crtstovâo do SuI

vmrciNIA CATARINA TONQLLI DE LIMA • Escrlví dl Píi Díilgnídí
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Reconheço como autentica K» »>tamturi(» ^^"^J^/f„
CLAUDIKEY PERETTI (CXY6B917-3FBU) ****"**»*.****"****

•\ R.conh.clmerrti. de flrm» .utlnlle." Rt2,16 | 1 Belo ti* FUcllaçh
Tolíl RS 3,45 IRtcIbuN1: 6133 . . ,,„,..
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RAQUEL ATAIDE RIBEIRO - Escrevente AuKlitar
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'ANEXO 1 - CADASTRO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS k-m
CADASTRO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS

Documento destinado ao cádastramento de empreendimentos industriais para. qualquer modalidade de licenciamento
ambiental.

ò&^y

$ •
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

02 IDENTIFICAÇÃO PO REQUERENTE

, INSTITUTO
í í/í] AMBIENTAL

J^zJ 00 PARANÁ
DIRETORIA DE CONTROLE DE

RECURSOS AMBIENTAIS

02 Nome (pessoa ffsica)/Razão Social (pessoa jurídica)

COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA II LTDA

01 USO DO IAP

01 PROTOCOLO SID

03 CPF (pessoa física)/CNPJ (pessoa juridjica)

[16.520.230/0001-11
04 RG (PESSOA FÍSICAj/INSCRIÇÂQ ESTADUAL (PESSOA JURÍDICA) OSTELEFONE (DDD - NÚMERO)

48-36583644

06 FAX (DDD - NÚMERO)
48-36583644

07 ENDEREÇO
RODOVIA BR 11'6, S/N.°, KM-180
08 BAIRRO

CENTRO

j 09 MUNICÍPIO/UF:
iSÃOCRITOVÃODOSUL

10 ;ep

89533-200

11 NOME PARA CONTATO

ANDRÉ
12 CARGO

ENG. FLORESTAL

13 TELEFONE PARA CONTATO DDE - N° - RAMAL)

03 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

g 14 ATIVIDADE
VgeRAÇÃQ DE ENERGIA ELÉTRICA

16 Endereço

RODOVIA PRT-280

18 Bairro 19Município/UF

PALMAS/PR

22 Corpo hídrico receptor (se for o caso) ou
corpo hídrico mais próximo

RIO CHOPINZINHO

23 Bacia hidrográfica

RIO CHOPIN

26 N DE EMPREGADOS PREVISTOS OU

EXISTENTES

30

ÁGUA UTILIZADA

27 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

DAS ATE' 17

15 W. do SERFLOR usuário de matéria prima florestai

17Coordenadas Geográficas e/ou UTH)l
DATUM SAD 69:

N- 7066262,0000 E- 438576,0000
20 CEP

85.555-000

em UPF/PR21 Investimento Total

24 Área ocupada prevista

11,48 ha

25 Área livre

30,0 ha

prevista

28 EXISTÊNCIA DE VEGETAÇÃO
ARBÓREA NO local

29 NECESSIDADE D

VEGETAÇÃO

SIM

: SUPRESSÃO DE

nAo ' X

>ARBÓR =A

SIM NAO

DESTINO FINAL
(NOCASODELANÇAMENTO

NOME DA MES
ORIGEM ( REDE PÚBLICA, POÇOS,
CURSOS •'ÁGUA, OUTROS) ,

CONSUMOS PREVISTOS
(m3/ dia) DESPEJOS PREVISTOS (m3/dia) I:M ETE INFORMAR

dA)

30

c

TIPO DE FONTE

37 38

HUMANO INDUSTRIAL

31 32

ESGOTO

SANITÁRIO

33

EFLUENTE

INDUSTRIAL LÍQUIDO
34

EQUIPAMENTO CONSUMIDOR
(ESPECIFICAR APOTÊNCIA EM MW, SE FOR O.CASO)

Esgoto Sanitário

35

i IndustrialEfluení
Liquido

36

CONSUMO DliÍRlÕ

QUANTIDADE

33 40

UNIDADE DE

MEDIDA

MATÉRIAS-PRIMAS PRODUTOS E SUBPRODUTOS

DESCRIÇÃO
(INDICAR NÚMERO DA ONU QUANDO

SE APLICAR)

DESCRIÇÃO(CITAR PRINCIPALMENTE AS
TÓXICAS, INFLAMÁVEIS, COMBUSTÍVEIS,
REATIVAS, INDICANDO NÚMERO DAONU).

41 42 •

QTDE. DIÁRIA
(INDICAR AUNIDADE DE

MEDIDA)

46 DESCRIÇÃO DETALHADADO PROCESSO INDUSTRIAL.

43

QTDE.
(INDICARA

44' .

r. iária
UNIDADE DE MEDIDA)





>via única - a ser anexada ao procedimento administrativo
Verso do Cadastro industrial

04 ÍNFORMAÇÕES"" SOBRE OS RESÍDUOS SOLfDOS, DESPEJOS LÍQUIDOS E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE

RESÍDUOS SÓLIDOS
46 DESCRIÇÃO DOSRESÍDUOS 47 PESTIMAÇÃO 48

DESPEJOS LÍQUIDOS

ST*..

QUANTÍtWHf

49 FONTESGERADORAS DOS DESPEJOS LÍQUIDOS 50 DESTINAÇÃÕ" 51 QUANTIDADE

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

. EQUIPAMENTO GERADOR DE

EMISSÃO

52

CAPACIDADE DO'

EQUIPAMENTO EM

CONDIÇÕES NORMAIS DE
OPERAÇÃO

53

Altura

chaminé

EM

METROS

54

TIPO DE

'COMBUSTÍVEL

55

consumo de

combustível

diArío

56 .

POTÊNCIA .
TÉRMICA .

NOMINAL EM

MW.

57

TEMI O DEOPERAÇÃO

HOFAS

PCR .

SEM UM

58

SEMANAS

POR ANO

59 •

05DESCRIÇÃO DOSTIPOS DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, EFLUENTES LÍQUIDOS E EMISSÕES ATMOSFÉRIC ftS

RESÍDUOS SÓLIDOS
60 DESCRIÇÃO DOSISTEMA DE.TRATAMENTO E/OU DISPOSIÇÃO FINAL.DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

DESPEJOS LÍQUIDOS
61 Descrição do sistema de tratamento e/ou disposição final dos efluentes industriais líquidos

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
i2 N° DO

EQUIPA

MENTO-

1.

63 Descrição do sistema de tratamento das emissões gasosas

06 INFORMAÇÕES SOLICITADAS NOS DIVERSOSCAMPOS

ESTE CADASTRO DEVERÁ SER PREENCHIDO PELOSPRÓPRIOS INTERESSADOS, QUEDEVERÃO FORNECER, OBRIGATORIAMENTE,
INFORMAÇÕES SOUÇrTADAS EM SEUS DIVERSOS CAMPOS.

TODAS AS

07 FLUXOGRAMA DO PROCESSO INDUSTRIAL.

ANEXAR FLUXOGRAMA COMPLETO DO PROCESSO INDUSTRIAL, INCLUINDO-OS EQUIPAMENTOS USADÇ
GERAÇÃO DE EFLUENTES líquidos e atmosféricos.
08 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
64 NOME COMPLETO

ANDRÉ LEANDRO RICHTER

66 LOCAL E DATA

PALMAS/PR, 13 DE DEZEMBRO DE2012

Assumo sob as penas da lei, que as informações prestad
verdadeiras Richter

•mrçsm
%-SC VISTO N° S14Õ7/0

>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Estado do Paraná

Depto de Agricultura e Meio Ambiente
e-mail - agriculturaigpmp.pr.gov.br

CERTIDÃO MUNICÍPIO DE PALMAS

Declaramos ao INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP/SEMA que cj
empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o
Local, o tipo de Empreendimento e atividade estão em conformidade com a
legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo, bem como atend^
as demais exigências legais e administrativas perante o nosso município

EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ

NOME DO EMPREENDIMENTO

COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA

LTDA.

16.520.230/0001-11

USINA EÓLICA ÁGUA SANTA II

ATIVIDADE

ENDEREÇO

LOCALIZAÇÃO

CEP

TELEFONE

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Zona Rural - PALMAS/PR

N 7066262,0000 E 438576,0000

89.533-000

(47) 3367-9474

"A

Palmas, 15 de janeiro de 2013

João de Oliveira

Prefeito Municipal
Palmas - Paraná

- - -AUTENTICAÇÃO N° 130043-- -
Autentico apresente fotoeôm^or>a> ^produção fiel do original que ^
me foi apres^d^o W<^«=«*>^r^cãmborlu, 2S de janeiro —

!VAvenida

CEP

i'-1 •_>— ' %

JANINE VIEIRA O&fcüUiA ElcmWltf -^ ' - t -
Emolumento/RS pA *«ta-»1M-Jotal: R$3,80
Selr Digital dé FIíc/iímcIo -Selo Borrm^fSWMSS/MWKN
Cnnlira os/adosio ato em feio tj«=Iu*%#

.Sala 01 -Centro BalneinoCamoatíu/SG FoneíFs» («J33BM
Hoiírloís alariúlmírtto OS 00ia 1B DO -www ItabalIonalobaJ





COMPLEXOEÓLICO ÁGUA SANTA II LTDA.
CNPJ/MF: 16.509.264/0001-05

Rodovia BR 116. KM 180.-Centra-CEP S9.533-00U

PABX (49) 3253-3030/(47} 3367-9474 e-mail: peretti@gaboardi.com.br
São Cristóvão do Sul - SC

São Cristóvão do Sul - SC. 21 de dezembro de 2012

/

r

AHELVIO NEVES GUERRA

Superintendente da
Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração - SCG
Agencia Nacional de Energia Elétrica,- ANEBL
Brasília - DF

Assunto: Solicitação de Outorga de Autorização para a Usina Eólica ÁGUA SANTA ii

^ Prezado Superintendente,

Em conformidade com a Resolução ANEEL n" 391, de 15 de dezembro
vimos solicitar a Vossa Senhoria, a outorga rie autorização na modalidade de
Independente de Energia Elétrica - PIE. da Usina Eólica (EOL) ÁGUA SANTA 11, de 29
de potência instalada, em 13 etapas, com 2.300 kW cada, localizada no Complexo de
Eólica ÁGUA SANTA s/ nu, Zona Rural município de Palmas, Estado do Paraná. Docun
anexo.

São relacionados a seguir os dados para a qualificação de nossa empresa:

Rodovia BR 116. J

iViRXf-l1)) 37.53'.!
Sílu Líistovilo do S

Razão Social: COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA U LTDA.

CNPJ/MF: 16.520.230/0001-11

Endereço: Rodovia BR 116. KM 180
Bairro Centro

São Cristóvão do Snl/SC

CEP 89,533-000

Emaü: peretti@gaboardi.eom.br

Endereço para correspondência: Rua 2.870 número 681
Bairro Centro

Balneário Camboriú - SC

CEP 88.330-360

PABX/FAX: (47) 3253-3030 / (47) 3367-9474

4R513.043332/2032-00 - 2a via
ANEEL.-Pft)T0CQLO-GEPAL_ Com br

•U"~&£j\

'v y

de 2009.

Produtor

.900 kW

Geração
entos em





C

COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA IILTDA.
CNPJ/MF: 16.509.264/0001-05

Rodovia BK 116, KM 180, -Centra - CEP 89.533-000
PABX(49) 3253-3030 / (47) 3367-9474 e-maii:peretti@gaboardi.com.br
São Cristóvão do Sul - SC

Com os protestos de elevada estima e.consideração, subscreve-se.

bng" Adriano Jackson Gomes,
Diretor Técnico

CIÍEAnüSCSJ 043810-2

Rodovia Í!K 116. KW 180-Ceiuro - CF.I> K'l.5_i 3-000

PABX (49i 325.K3IOO / (-17)yM>7-Wl u-mail: pwuiii H.giibnaidixnriüir
.Silii l>isUivílii ilo Sul -SC

'I - ~ —•,_..

Y
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE

EMPREENDIMENTO

Dedaiamos pura oi devidos fins, que de acordo com a Resolução CONAtvlA-N.^ 00 L DF 23 Ul:

JANEIRO DE 1986 (D.O.U. DE 17 DE FEVEREIRO DE 1986), q-ue devido 30 porte do fniprftMidinicrito'

COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA II LTDA, tom CNPJ: 16,520 230/0001-11, uxírc* a oiabor.tcnc. do

EPIA-RIMA, .de acordo com o previsto no :iff. 2--' ria reio/uçrio <.'»i ff/g. (/»t--'tfnr "OfytVinVnj uV

clobuipcaG.de estuda de impacto ambiental e respectivo. reJatM!2Jh:iWM9^L^u!^-"l1''-'i *. ^JMíl.'!.-
•\tiem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e .do IISAMA cm caniu-i ;upietivn. <j

tuctiapmento de. atividades modificodoras do meio ambiento, tais coma: XI - Usinas de t/erceúo de

eletiicidade.. qualquer que seja a forma de energia primária, acima de 10 MW." Deteimin.undu as^itu.

u -,eu enquadramento quanto ao potencial poluidor e grau de utilização dos recurso-* natwths

Ceitu cio pleno entendimento.

Sem mais para o mom

ndro HichtiT .

nheiroFíoresta!

C- VISTO N."51.407-0

1 j'i; '. Ujri^tnl Amin' lij.Mirim ríu"hfr t ,

•i-i-1 • •",. '.'••<-i\- -i .; j. ',n .•;

VVtfAV.ol lini F-INlfflt.Vi Ci'tlp.hr"1

Palmos, 17 cie. Dezembro de 2012.

Slóíicii Âilminislniiltirn de Bens l.ldu

• ( f v: '..' -< .''ií'
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Palmas, 15 de dezembro âc2tHZ, . A HQIHA DO SUDOESTE - o seu jornal bissemá*

DARIO
CABELEIREIRO

Fone; (46)
32B2-1404

Av. Sete de Setembro. 1109
Palmas - Paraná

^elizêlK
cabeleireiro

Fone: (46)
3254-1341

: Vrmuhr 1- M- Prí«n» Sfl-. rpr",
flJ2 - CkL DsmJiieDi Saíra.

GIOTTO
Imobiliária

CRECI Na J-4354

Corretor despachante autorizado junto aoBanco
do Brasil, para financiamento da casa própria.

Fone: (46) 3263-2108
Roa Vicente Machado,13*1 -Caixa Postal M - Centro

CEfr&S-SratfM - Palmas - .Paraná
www.imobiNariEigEolto.com.br

AUTDMECAN1CA

SINOCAR
ComârctEi b varejo de- poçoe o

acEiasDriDB novae h EBitiE-novoe

Fone: (46) 8409-0343
8406-4255-8811-0304

LflJftGÉUEMM
EBARDOALEMÍO
Fone: (46)
3262-4112
Av. Gov. Puríaatde

Souza, 2244 - Palmas - PR

LANÇAMENTO- fiimíínnrnpti Per >ÍQ
Ho], pritancinio Ccnlio, corneisia a
pariir dl'(151"* com Inlepnval ivo - ao-
ladodo Cdliíeio^if - Vento conhecer
rnalEes",i:lançamento.

LANÇAMENTO - LorcjiniDritQ no
Bairro Santuário, com Jnlci apartir <lc
ÍJÍra', com enlrada de jpurta*, RS
^.(H»Cl,ÚC> ei Ríldii fmancjadn. Pn.\m
CSpeçiFlIS da lançamento

flEiamenío parcialmente miibiliarju.
cíhhltjiii ü? ifiiaEiitt, RitLi com liraim.
ciwjnria, hflTihciTO, Irwnntturjj, l.ivabtD.
Ul v.tjjs do garasem no Centro, em
Trcnrii ao Hnli-I CilruaduS. Ri
20Q.WXl.OO,

Apartamento.cruilHidc-IJÍ quartas, bjb,
tainha, panhçjr^clHLjrayjiiainicáica
de serviço, Ot va&u([o gniugcm no
pavimunlo Tente- - lücnllzmtip HO
&IÍlLCÍ£p Nlivfl Era, Ii.ua Hiipu Fíom
Carlos, cw[iimncflni ttua Rui1110 doSá
Riba* ES 11Ú.ÜOÚI.O0-.

ApanamíTilo nove comGHaUaiTm, nata,
coarJuiF banheiro.Centraldogil, ájjCUH
i? ip.l/ (individual) em cjitiJominio
achada. Localizado nu tíuircli
Santuário, ;Ui lariü dII AsífV, RS
HSÜÚO.flO

OiEa íü alvenaria mediado 12tliiv?,
cilnlaniln um sUÍto mubtiiaili», 02

qLLDifíii. sala, copo,cozinha mobillada,
banSieuo aiicial uírca deattVrÇü f uniit
cdícela medindo 105m', tomemlü aala

C ermintin conjugada. D? i|ViurlD>,,
banheiro, churrasqueira ü gaia|cm,
imóvelIfrttimunidacr.nngraiié*de temi
c partio eletrônica, luuilizada a Jtm
M-dicthal Deodoro, 135 - Centro RS
35Ú.MÜ,DG.

Cusnom nivetwTÍ!it mediinlo íftnV com
Jiiic rlc terreno medindo í20ni',

í^adrj u j irnvisssa du Rlí Mareclial

Inro.CenlroPS lSO.00O,Aíl.ij^A

CasiiiitílQ com 03 ininuoü, sala, copa,

ixuiidLd e biiaheiro. garauirm paia (?2
titrcô, comendo no.1» fundos uma ciisa
ilonwílisim mm02quaruis, sala,cttfintia
ebanhiiro.ioin Inlede ietTenomcilinrfo
WJlitàO Cllüfja 725mf. cm {nnte ao
culíjjio Seba&tiüo Ptunná, ('unim. Ri
I70*00,ML

SUMIHA 1)E PEDIUO Dü LICENÇA DE OPERAÇÃO
Indúairin de Compeiisiidos Sudíiii Lula [nmn público

que füqiitítfiu ao Inílituto Ambicninl do Parnnd - IAP.a
renovarão de sna licença de operação pelo prazo de validade
definido pelo órgSüj para a atividade de fabricação de IvladeirsLS
Lamiiíadas, Chapas Compensadas, Prensadas e Aglomeradas
eni FaLnias/PK,

SKM11LA T)E PEDIDO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO

Comércio de Madeiras Monte Verde Ltda

Torna público que rèquereu ao InstitutoAmbiental
do ParaDá - IAP n renovuçüo de sus licença de upera^ílo
pelo prazo de validade^para a atividade de fabricação de
Madeiras Compensadas em Palmafi/PR.

LICENÇA PREVIA
CompIe\ü Hólica Água Sanln 1 - Ltda, tomii pjblÍL-ki que

re^uefÈU ao LAfVa licença Ambiantal Piá via, para a Central Geradora '
EütkfóírLca, im cidade dé Ffllmay/PR. RODUVfA l'KT - 2S0. Foi
d^ltínniiwdociULdudcbipucluaniriiíripiiKEFJA-RlMA)- /í

Lote ric lortítto merfindo 1,l7,fi4mJ
fucaliííiclíi ^ iuü l!>LpedícioiiÍTJo
TaLmi^nüC - Iijíito Ca^cjilinh-L. RS

80 000,00.

Lote rte icníTiD medindo y44,34m' fodi
mnjLHJíp. lücilii.-adici tiKim:Jom Joaquim
Eiihbrprôsiimo a RuaSsiud*j Selemnio.
Rí 30fi,nffl]p[H].

=*

Lute de leníiio ni^diiLLLo ^O^^Orik1,
[ociiJiTado cm írenu do QojircL iodo
murado RJ]-15.(10^(101.

LolC dP HJTTCtid medindo l^Ümr,
locjlLzado tMJrro Aaro.mrio HS
25 000,00.

Lijfü do Io nono m adindo JllOni1

íocjlizaüo av Sanluário ^ Rua.
"Haluliano H: Andiadt RS 65.000,00.

Lnlc da rarreno madindo ?75m;,
tacalizadDJio batera Sanlllarlü a a Riiíi1
Tertnliano B, Andrade RS5S.0O0.M.

I.olc de Icrcena medindo 3Ü0i?r,
jõcalizadi bajrrn Aeroporto, líí

J,ota rte toneno medindo 2ftR,79,
lMflllBp(lonnh,ilH£iL™EOÍPa ma: Paulo
BaniLich líS aO.OüO.OÜ

Loie -\o (srreno medindo fiúüm1
]ocalií3id'ii'tniti:PaUüi<G^i]a!i:rir- boina

lapoão.PS32.U«0,[K)

Loledí ionciio medindo bOOtn' coni jü

lali^r-Li* muradu, li>L'jrií^Üi> J Rua:

liípidiodaAraD]ülíílf0.000,00.

Ccrnipl^xo Eólico Ájjuji SjntJi II - LIiIee, íiima públiiMi- ütk£
rcqucríu.an IAP. a Licença Ambiental Prévia, para a Central Geradura
EoJictértka, nu i:ldJide de Palmafl/PR, UOÍJOVIA PHT-2S0 Fni
dercnniiuKtfiestudo de impacto fimritcjiipl(I:P!A-R1MA)

Conijilevo Fúlico Água Sanlti 111 - Lhlu, torna público qirc
ríquereu ao IAP* a LicençaAinbieutal Prdviii,para a Central Geradora
EohcJétrica, na cidade de Fnimos/PR, ROUOV1A PRT - 230. Foi
dclcimniadocsludodc unpacto ambiento! {F-PJA.-R1M A).

líoladaí AcancárrasI EnergiaEólica- Lida, toma públicoque
requerei! ao IAP, a Licença Ambiental Previa, para a Central Geradora
Eolíeléirica, na cidade de Polmas/PR, RODOVIA PRT-28<\ Foi
determinado csiudo lie impacto ambjenLi] (E1>1A-R[MA>.

Rata düüÀiaiie-driLiá 11Ener£Ja Eúlicw- Llila, loiíia |Hjhlicn que
requerei! aoIAP, a Licença AitibientaÍPriívin. pura aCentral Oíradnni
í-ciEícléirica, na cidade de PaLmas/PR, RODOVIA PRT - 28Q. Foi
determinadooslutlode impactoanihienial[FP1A-R3MA).

Complexo EólicoScrm >tii Eapcrança 1- Lida, lonia puhljeo
qirerequereuao1AP,a LicençaAmbientalPreviu,puniaCentralGeradora
EolielétriLa, na cidade de Paima^/PR, RODOVIA PRT -2S0. Foi
determinadoestudode impoefoambienta!(FPIA-RIMA).

CompieíLo Eólica Senü da Esperafl;-aII:- l-lda, torna público
que«quereuao IAP,a LicençaAmbienlalPrí via,puraaCentraltieradora
EofieléIricah na cidade dePalmaSíTR. RODOVIA PRT-2&0. I=ot
delertninadoesiutlo de impacto ambiental (EPIA^RIMA).

LOCAÇÃO

CHURRASCARIA

ESTRELADO

SUX

Cumes assada aos domingos
Faça sua reserva

Fone: (46)3262-5062 .
3403-5351

(^iiit cinii|inir, »L-(idci ou
nln^íir. iiün p^rca iiuiis

Kklll|LO atlUllLLJ4' iU|Uk seu

I4-IOI ll-fpi í- ^:irilll1íd0.

I'(ijii*: (4ítl 32Ó.1-251HI

.SlMiKAlO t)USTKAB.\LH\ni>KLSI \ H.USÜK J>\L\US

Ri:.i- ^íam -íí í- mc: o^.-*U il^- C-íuv. I'í ivü 1'ji:
( \í*,--7Jjj^í Lv( :i>M-.

V^.i Lrs.Ml.". líiJin.>J'u!:'4|N--i?
Jii,jJu,ihiHi ?n*-i "<> li'-1 'i4.

J ain-i.-íríri^lk^íirijv

/ .V^niNcuU-MiO-d

. \ Pr,VJ=«LJ -k' Si.id,^i.-J..s :rjlui:.jd.ítf,

-•jibui-:-t.' I,lj- ;^iHi'-lii-n -:i^i vú",^' i:^r,Li' j.

_Lltl|iriL -.-.'r! t y-^-V- ÍJi- l'"l í^1 '-"<• •'± \

,i. !fl-C";[Ui-j)fl!,'[|. ViJ..«:n

LW>.i!ir.^ ^\M.\á \>«.H!hLl.lílLJil{

tAiSiíLi-rxi,.<iiilw.y.i.W

•in.l.Lli-^-n :; IN |"mí.

Casa de alvenaria com
Próxima an Batalhão. Fi._. .

rojetc minhacasa minha^lda.

VIm'íNova) Localizada
lanciamento através do

Casa Rua Augusto Guim
1£üm! d e a rea. con struid a
Valor Rã 300.000

iraes-centro. medindo
,mais edicuia com lOOrtf.

Casa de alvenaria H
Divino,prôxi ma ao cen

...^ .ocallíada no Bairro
tro Valor RS 90000,00.

46 3263-1255/46 3263^1560

APARTAIrtENTÜS

R BsrSo do Rio Branco, 647 Esq. r/Or.Bevííapua
Centro - 2 quartos, sala de visitas, ^Eâ de janLar,
cozinha, banheiro, ampla área de serviço e
•aragem.

R TertiilianaBde Andrade, 590Ap 301- RESHELA
VISTA MOBILIADO-2 quartas, sala. cnrlnha,
banhei ro-d área de&erviçoH sarada r/churrasqueira,
estacionamento privativo

PDr.Bernardo RViana, 12<MÉd.Dr. Hutfson-2
puartos. mais 1 suíte t/closed. satã c/2 ambientes,
CQilnhar/chpjrraspueira.sala de jantar, Érea dr?
serviçüC/banhefro, Zvígas de garagem e elevador.

RílpfdioA^rpétnoíOZa Centro Cond.lyersen-Z
Suartos^aia,co2inha,baririeiroc/lavanderiaFl vaga

s garageirir

P Etpldio APerpétuo 1023 Centro Cond.rversen-
KitheneteMOBlLIADA, cozinha, quarto e banheirts,
01 vaga de garagem

R Antônio Batista Ritjas, i0S£ Santuário- 2 quartos.
sala. cozinha, banheiro, área de serviço egaragem

RJosino ARLojres, 1434-,3 quartos, sala. cozinha.
banheiro e área de seiviço.

R Manoel Ignáclo de Lo^ola, 922Cond,Maiara-2
. quartos, saia, cotjnha, banheiro, garagem

R Vicente Machado 1 303 Ed, Avenida -
Apartamentos c/l quarto, sala. cozinha; banheiro.
área de serviço

R Ca rios 5 Saldanha 565 Cond. 5tuhfer- 3 quartos,
sala de jantar, ia La de visitas, cozinha. 2 banheiros,
ãreade serviço, churrasqueira e gararjem,

RVicente Machado 1322 Ed5tuhler-1 quarto, sala,
cozinha, banheiro • •

AvGetulio Vargas, 3E5 Lagoão (Imóvel novo) -3
quartos,sala.cozinha, bantierro, Lavanderia externa

P José Joaquim, Bahls, 560 São José - 3 quartos.
sendo Isnlte.saLa de visita, cozinha, banheiro, área
de serviço e garagem p/2 carros.

RMangueirínha, 3Q9 Hípica -2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, garagem 2 carros churrasqueira,

RBispoDCarlos. 100-3 quartos, sala. cozinha,área
de serviço. Ótima localização

' PORÃO

RAntônio B Ribas, 1237 Santuário - 3 quartos, saia.
cozinha, banheiro

SALA COMERCIAL

AvCtevelandia 925 Centro-Barracão p/fjepfislto
comaprox. 350m]

RManoeMLoyo!a.45.3-Ótimasatèparaescrltórioc/
aproit 30ma

R Manoel I Loyola, 9l6Contí. Maiara -Espaço*"
comercial com aprox. 50 mts.

Barracão no Lagoão c/ 150m!'PròpjLioparao?cina
•u dep.de Máquinas RMangueirlnhaGS?

i,frfedCasa tipo mera-agua,
/Orn* com 3 quartos..
Aquecimento a gas-edNicad,
medindo 525mr todo n
clevelándia. Valor R$160,

lindo aproximadamente
da, cozinha, banheiro,
cada nos fundos do lote
urado, localizado na a v,
100,00

flua Constantino F. da Silva Pinto, 122

www.montrei.com.br
Correspondente

CAI\A
CAIXA ECONÔMIC4 FE DEHAl.

AGUARDE EM BREVE
APARTAMENTOS COM 3 QUAÍITOS

2 VAGAS NA GARAGEM

EM ÁREA CENTRAL

VENDA
APAptTPMENTOS

Apartamento novo. com 2 quartos localizado na rua
Mal. Deod oro - Valor R$ 1m{K>0.aQ
Apartamento com 2 quartos{nova), medindo 60 m1.
Localizado n• Bairro Santuário. Valo r R$ 9 5.000,00,

Apartamento com 3 quartos. Localizado àav. Ceí
JosèOsorlo. Valor; R$160,000.00

Apa rtamento Condo mínIo ViHaFLorença.Valor R$
"ITO.000,00

CASAflivEWaniA

Casa medindo 171 mi de área construída, padrSo
alto-Localizada no bairro Case atinha- Valor R$
350,000,00

n oCasa de alvenaria medi
{1 suite), garagem fech;
localizado na "Rua Cam
Centro-ValorRS 2S0.00O,

Bispo Dom Carlos
ap rohl madamen te SOm3
{excelente Lncalização)-''

_l99m,,com3qtiartos,
. da-TerrenocOm750m*
•rista Jacob Mazalotti -

-"crentro -medindo
. com terreno de 386 mJ-
' R$160,000,00

LotenaRuaJoséBonifac ..
{prôximo a Rua? de setembro)-
Va^o|•RS30,•0O,00r,

d Guimarães deAndrade,
i-Medindo329M!.

Terreno na Rua Pe.AquiL
OrvaLrna O. Melo. me<
1oo.ooo.oo

Lote na av, CleveJánd
setembro) medindo 1500

Terreno Com 964 M
Mal. Deod o ro, p roxl m o
Valor RS 350.000,00

Terreno localizado Rua TÍloriano Peixoto com 4SS '
m*,ValorR$ 60.000,00

ísSaporiti, Esq, com Rua
indo325mJ Valor RS

a, {próximo a rüa 7 de
n1. ValorR$37O.O0O,O0

localizada na Rua
«i Colégio Dom Carlos-

Terreno tam3Sl m
aevelándia.VaLorR$ 42.bp0,0ü,

ocalizado na Avenida
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ESTADO DO PARANÁ

SECRETAIUADE ESTADO J>A ÍAZCN1>A

CC-OlfDENAÇÃO DARECEITADO ESTADO
13' DELEGACIA REGIONALDA RECEITA

REGIME ESPECIALDE RECOLHIMENTO'DO IMPOSTO N'0937

PROTOCOLO N* 115822926 .

CONTRIBUINTE: MOINHO IGUAÇU AGROINDÚSTRIA!. LTDA
CAD/ICMS: 90535063-37 ' '
CNPJ: 77.753.275/0O12-83

ENDEREÇO: ROD PR-585 SN KM 33 ZONA RURAL
MUNICÍPIO: SÃOP15DKO DOIGUAÇU
ASSUNTO: REGIME ESPECIAL - DISPENSA DE RECOLHIMENTO PELA

OCORRÊNCIA DO PATOGERADOR

O Delegado titular da 13J DRR, tom sede cm Caseavd/PR, avista dos elementos
constantes do protoraliíado em epígrafe, de acordo com as atribuições que lhe
foram conferidaspela NPF n° 020/2006, e nos termos do art. 70 do 1ÍICMS/PR
(aprovado pelo Decreto n° 1,980/2007), resolve:

1. CONCEDEU, ao contribuinte aoiroa identificailo, RliGIMK ESPKCIAL DR
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, em relação ao ICMS devido pelas saldas
relativas às operações previstas noart. 67do RICMS, nos termos dosartigos 66a
71 do RICMS e da Norma de Procedimento Fiscal em vigor.

2. O contribuintedeverá apurar e recolhero impostona forma do inciso XXIV do
art. 65 do RIC MS/PR;

"XXIV-nos demaiscasos de pagamento,no mes seguinte ao de apumçiio, de
acordo com oalgarismo final danumeração seqüencial estadual donúmero fie

inscrição no CAD/ICMS, observados os seguintes prazos:

•a)

b)
c)
•1)

atéodia 1! • finais 1 e 2;
até o dia 12 -finais 3 c 4;
até o dia 13 - finais 5 e 6;
atéodia 14 -finais 7 e 8;
atéodia 15 -finais 9e 0:

3. Todos os documentos fiscais que acobertarem o transporte dos produtos benefi
ciados poresteregime especial deverão contera seguinte observação (quepoderá
ser impressaou apostaporcarimbo):"REGIMEESPECIALDERECOLHIMENTO
DO1MPOSTON-.0937".

4. O contribuinte se declara ciente da sujeição a todas as exigências da NPF n°
020/2006, e que a constatação de qualquer das irregularidades.previstas no art.
71 do RICMS/PR, ou da constatação de quedas injustificadas de recolhimento de
ICMS,implicará no cancelamentodeste REGIME ESPECIAL, sem prejuízo das
demaisImplicaçõeslegais e fiscais:

5.0 presenteregime especialpoderá,a qualquer tempo,sercancclado, a pedido do
contribuinteou pelaautoridadeconccdcntcno interesseda administraçãotributária.

h.Este RedimeEspecialde Recolhimento entraráemvigornadata da suapublicação
no DiárioOficial do Estado, sob'a responsabilidade do contribuinte' beneficiário
acima identificado, gerando efeitos a partir dessa data, devendo ser transcrito,
ainda quesucintamente, no LivroRegistro de Utilização de Documentos Fiscais
c Termos de Ocorrências. L

Cascavel/PR, 26 de Novembro de 2012.

Aírton Cherpinsky Júnior
Delegado Regional da Receita

H$ 2BB.00 - 121935/2012

SÚMULA DE LICENÇA PREVIA
ALVES StBATEZATI LTDA, CNP1 77005494/0001-21 toma publicoquerecebeu
do IAP/PR,Licença Previa - mineração- extração de arera/RioTíbagi - Tibagi -
DNP.M 826.662/2O02, LP 31059/2012.

RS 16,00 • 121906/2012

Complexo Mico Água Sauta II-.Ltda, torna público que requereu aoIAP, a Licença
Ambiental Prévia, para a Central Geradora Eolielétrica, rtil cidade de Palmas/PR,
RODOVIAPRT-280. Foi determinado estudo de impacto ambiental (EPIA-PJMA).

RI 16,00- 121928/2012

Complexo Eólico Água Santa I - Ltda, toma publico que requereu aoIAP, a Licença
Ambienta]Prévia, para"aCentral Geradora Eolielétrica,na cidade de Palmas/PR,
RODOVIA PRT- 280. Foi determinado estudo de impacto ambiental (RPIA-RIMA).

RI 16,00- 121922/2012

CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
RESULTADO DEJULGAMENTOE HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDI

MENTO A SEGUIU:

PREGÃOELETRÔNICO 17/2(112 - REGISTRODEPREÇOS

EMPRESAS VENCEDORAS:

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.LOTE: 02
V1TALIFE PRODUTOS tARMACO HOSPITALARES LTDA. LOTE: 01

HODEIUAN I.UIZ INFORZATO

Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio Paraná Saúde

1 RS 48,00 , 12191S/2012

BattiStelIa
\.BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.

Companhia Aberta - CVM nc 01545-S
CNPJNM2J131.462'0Ü01-31-MRE413ÜQÜ152fi-l

FATO RELEVANTE

BATUSTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S^A. ("CimiHfc
flhia1'), cm atendimentoao disposto no parágrafo4"3 artigo 157,da Leii" 6.404.
de 15.12.1976, e na Instrução CVM n" 35S; de 3.1.2002, vem peto irescnlc
comunicar-aos seus acionistas, ao-ruercado cni gelai e aos demais ii teressa-
dos, que dando continuidade a operação de alienação das atividades
florestal atualmente desenvolvidas por suas controladas c conforme dVulgadq
no Fato Relevante de 26 de outubro de 2012. o Conselho Administr .livo de
Defesa Econômica ('X^lM'7'lP^tlü. sem resíricâps a celebração do Contrato
de Venda e Compra de Ações e Outras Avenças ("Contrato") entre a E
ia Indústria c Comércio Ltda. ("Sl£"), controlada da Cíuripunhiü, co n a Rio
Negrinho Participações S.A. (''Cojvjptaiima1'), pelo qual a B1C concodoucm
vender à Comprádorã a totalidade das ações de emissão da Modo Bnttistella
Refíorestamento S.A. - Mobasa ("Mobasa") de sua Titularidade, repnrsentati-
vas de, aproximadamcnle," 99,30% do capital social total e votante da Mobasa
("Açòes"),a um preço de aquisição totalno valor de RS 175.000.000,00("Preço
de Aquisição"){"Operação"), conforme parecer publicadodo Diário O ícia! da
União no dia 26 de novembro de 2012.

Cnm tal aprovação c cumpridas as demais condições suspunsiv<as pre\ istas no
pi lifralo, no dia 13 de dezembro de 2012, as partes aperfeiçoaram a O leração,
com a efetiva transferencia das Açocs para a Compradora e o eonseíiü ?nte pa
gamento do Preçode Aquisição,
Com o implementação da Operação, a Companhia coloca emprática séüplano
de reposicionamento estratégico,, (i) deixando de atuar no scgmenlu í orestal,
sem, entrelanlo, se desfazer das atividades industriais de processamento de ma
deira, que continuarão êni atividade; e (ii) principalmente, concentrar do suas
atividades naárea detransporte e logística, deforma a .possibilitar a expansão
de suas operações e aumento da competitividade em tais segmentos. Adicio
nalmente, e cm linha com o planejamento estratégico da Corapanhú , os re
cursos advindos da Operação serão utilizados para a redução e reestnituraçari
do passrvo de eurlü c longo prazo da Companhia. Nesse mesmo senti io, vale
destacar que, em 10 de dezembro de 2012, foi realizada a Assemblea Geral
de DcbejKuriftias da 3" Emissão de Debêntures Simples, Não Corrvcrs veis em
Ações,da Espécie comGarantia Real,paraDistribuição Pública, comEsforços
Restritos de Colocação da Companhia ('LDebúlituresl,e "V Emissão'1, respec-
livamente), que aprovou, dentre outras matérias: (È) o resgate antecipa o de 60
(sessenta) Debcnturcs, efetivado mediante o pagamento de RE 30.00 ,000,00
(trinta milhões de reais) pda Companhia, de modo que o valor nomi-iaí final
das Debêururosdevido pela Companhia passou a ser de RS 90.000,OOC ,00 (no
ventamilhões de reais) de principal; e (ü) a prorrogaçãodo prazo das Debêatu
res, que passaram a ter prazo de vigência de 5 (eineo) anos, com carér cia de í
(um) ano, vencimento em 10 de dezembra de20í7, e juros remunera órios da
CDH 4.5% ao ano.

Curitiba-PR, !4de dezembro de 2012
Marços Aadracrto PeríUG

Diretor de Relações com Investidores
ftnarcos.perillot^.ba1tisteüa.com.br-teL04l 3250-2452) -

Avíso Importante
Nósfazemoadedaiaçòa sobreeventos fiiiuios queesiõti •it.jmtu.i a ris-
certezas. Tais declarações têm como basee-5iiposiçãe$ de riussa Admiiihttaçao
e iiformações a que a Companhia atualmente-têm acesso Dectataçõis sobre
eventosfuturos incluem irformações $ohre missas intenções, crenças o i expec
tativasatuais,assimcomoaquelasdosmembros do^Consetho deÀdmtn istmçãa
a Diretores da Companhia.

926^012RS Z72PÜ0- 12'

CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÀO ELÉTRONrçn 17/20;tZ_

Objeto - Aquisição de Medicamentos Básicos para os municiaios
cüTisnrciudctâj realizada em 28/11/2012. Hamulogaçàoi por i em
ncomda em 11/12/2012, e publicada em DIOB ecn IR de dezcirbro
2012, e que desla fomia fica hoinoliíj-üila tarribúni a Ata de Jíegi :tra
derPreços aos preço* das empresas classificadas no certame, contísiine
os ilen^ a seguir:
LoÉe 1 -Carbaraitzcpina 200 mg cuinprituido
3"Menor Preço Classificado
Empresa: Vítalife Produtos Farnuico Hospilaiaies Ltdy.
Quantidade: 7.O00.000 comprimidos Preço unitário: R$ 0,1 \lü
Lolc2 -Diazepnm 5 mg ei>m|)riiai<lo
\° Menor Prceo ClaasificadQ

I-inprctía: Crislália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Quantidade: 4.000.000 comprimidos Preço unitário: Rí 0,0250

CntidlçAes Gerais;
frazo da validade dos preços registrados: 03 (lies) meses a partii da

.publicação no Diário Oficial.
Prazo de coircga do produto: a empresa vencedora terá o prazo <k 30
(Uinta) dias, contados do recebimento da requisição de entrega, ^ ara
concluiE a entrega, dos produtos em todos os locais estipulados no
Anexo 1}, inclusive para reposição de mercadoria faltante no case de
possíveis faltas, avanas," ontravíos ou irregularidades durann
transporto/entrega.
Prazo de validade dos medicamentos: os medicamentos deverão te no

mínimo 75% (setenta c cinco por cento) do seu prazu de validad
total, contados a partir da datan de entrega nos locais estnbetecido^
anexo 11 do Edital.

Julío Cezar Woehl
Prcgoelro
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SUMARIO EXECUTIVO

Médias de 20 anos

ProduçãoAnualde
Energia (MWh/y)

Fator de Capacidade

(%)

P50 87994 34

P75 8Ü401 31

P84 76799 29

P90 73567 28

P95 66730 25

EOL102-ASA-05-CEMD-002-SÍEV-0 www.viico.net.br

O Complexo de Geração Eólica ÁGUA SANTA, está localizado na região dos
Campos de Palmas, no município de Palmas, Estado do Paraná. Possui um potencial
instalado de 43,7 MWe é composto por dois parques eólicos conforme descritos a seguir

Parque Eólico ÁGUA SANTA I - Com capacidade instalada de
29,9 MW, constituída por 13 aerogeadores, modelo SIEMENS SWT 113, com
potência nominal de 2.300 kW, distribuídas em dois circuitos distintos de 34,5 kV;

Parque Eólico ÁGUA SANTA II - Com capacidade instalada de
29,9 MW, constituída por 13 aerogeadores, modelo SIEMENS SWT 113, com

potência nominal de 2.300 kW, distribuídas em dois circuitos distintos de 34,5 íV;

Parque Eólico ÁGUA SANTA 111 - Com capacidade instalada de
20,7 MW será constituída por 9 aerogeradores, modelo SIEMENS SWT 113[ com
potência nominal de 2.300 kW e tensão de 34,5 kV;

A estimativa de geração anual de energia, em diversos níve s de

probabilidade, é mostrada a seguir:

Tabela 1 -Estimativas de Geração deEnergia - Parque Eólico ÁGUA SANTA II

Página 2 de 57
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1 INTRODUÇÃO

0 presente documento visa atender as exigências presentes nas reso
normativas nE 391 [1] e nB462 [2], da ANEEL.

uçoes

Oprojeto do Complexo Eólico ÁGUA SANTA será composto de dois Parques Eólicos
cuja configuração segue o especificado abaixo:

Parque Eólico ÁGUA SANTA I - Com capacidade instalada de
com

kV;

29,9 MW, constituída por 13 aerogeadores, modelo SIEMENS SWT 113,
potência nominal de 2.300 kW, distribuídas em dois circuitos distintos de 34,5

• Parque Eólico ÁGUA SANTA II - Com capacidade instalada de
29,9 MW, constituída por 13 aerogeadores, modelo SIEMENS SWT 113, com

*w potência nominal de 2.300 kW, distribuídas em dois circuitos distintos de 34,5 kV;

• Parque Eólico ÁGUA SANTA III - Com capacidade instalaIa de
20,7 MW será constituída por 9 aerogeradores, modelo SIEMENS SWT 113, com

potência nominal de 2.300 kW e tensão de 34,5 kV;

A implantação de um Complexo de Geração Eólica deste porte envolve estudos
aprofundados do recurso eólico, da topografia, do meio ambiente, entre outros. Aravés
destes estudos define-se o arranjo dos aerogeradores, áreas de interferências, bem como a
análise da produção anual de energia, instalação de equipamentos, planos de manutenção,
conexão ao sistema elétrico, mobilizações para construção e melhoria da infraestrutura
local.

A avaliação da viabilidade do projeto exige a realização de uma campanha de
medições anemometricas criteriosa respeitando normas e legislação vigente. Desta forma,
este relatório se propõe a apresentar, além das características técnicas dos equipameitos e

/- projeto, a campanha de medições anemometricas realizadas durante o período de
^w1 l (um) ano na região do futuro Complexo de Geração Eólica, comprovando a viabi idade

técnica de instalação do projeto.

1.1 Objetivo

EOL102-ASA-05-GEMD-002-REV-0 www.vilco.net.br

O presente Projeto Básico do Parque Eólico ÁGUA SANTA I desenvolvido peia
VILCO Engenharia e Consultoria Ltda. para a empresa Complexo Eólico Água Santa l Ltda.
tem por objetivo a obtenção do Requerimento de Outorga e consequentemente da Outor
de Autorização para Exploração do Recurso Eólico para a construção do Parque
ÁGUA SANTA II, considerando a legislação vigente no Setor Elétrico Brasileiro.

ga

ólico

Página 5 de 57
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1.2 Organização dos Estudos

0 projeto do Complexo de Geração Eólica ÁGUA SANTA, iniciou-se com a realização
de estudos de prospecção do recurso eólico disponível na região, considerando aspectos
energéticos, econômicos e ambientais.

Após os estudos preliminares, iniciou-se a etapa de estudos de projeto básicc
foram analisados, dentre outros, os mesmos requistos abordados em fase de prosp
porém de maneira mais aprofundada.

/: • r-

onde

seção,

Visando cumprir o período de 1 (um) ano de aquisição de dados anemométricos
exigidos pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) na Resolução Normativa 462
de 16 de novembro de 2011 [2], selecionou-se o local para instalação das torres de
medições anemometricas a partir da elaboração de um mapa de recursos eólicos baseado

(^ em uma série de dados sintéticos, e da cartografia disponibilizada pelos órgãos nac onais
competentes.

Após a obtenção das informações cartográficas foram iniciados os estudos
ambientais (EIA/RIMA), elétricos, topográficos bem como outros levantamentos de
cadastro fundiário que se fizeram necessários nessa etapa do projeto.

Os estudos energéticos finais, bem como o arranjo gera! do parque, toram
elaborados com base na campanha de medições realizada e nas bases de dados sintéticas
disponíveis.

A certificação dos estudos foi realizada pela empresa dinamarquesa
Internacional A/S,

EMD

"\

Jé

EOL102-ASA-05-GEMD-002-REV-0 www.vilco.net.br Págna 6 de 57



J



c

\^^/'

I-•••'---JS \

2 CARACTERÍSTICAS gerais do empreendimento

2.1 Motivação

A implantação do Complexo de Geração Eólica ÁGUA SANTA, objetiva a geração e
comercialização de energia elétrica produzida a partir de fonte renovável na região dos
Campos de Palmas, localizada no Estado do Paraná divisa com Santa Catarina.

Com o objetivo de fomentar fontes de energia renováveis, e tendo em vista o bom
potencial eólico verificado em regiões específicas do país, os investimentos nesta fonte de
geração têm sido cada vez maiores. Juntamente com a exigência da sociedade, cada vez
mais por fontes energéticas limpas, o desafio passa a ser não somente gerar mais energia, e
sim como realizar tal feito de modo sustentável, com baixos impactos ambientais, e que
possibilite uma tarifa módica para o setor industrial e população como um todo.

As principais razões para a implantação deste complexo podem ser listadas como

segue:

Estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) indicam um
crescimento significativo no consumo de energia no Brasil nos próximos dez anos,
principalmente nas regiões Norte e Sudeste, regiões estas que serão atendidas pelo
Complexo de Geração Eólica ÁGUA SANTA através da rede do Sistema Integrado
Nacional;

Não emite poluentes atmosféricos;
Não há conflitos entre o uso de solo no local com a implantação do parque eólido
Desenvolvimento regional;
Prazo curto de instalação;
Baixo impacto ambiental, quando comparado com outras fontes de energia, como,
por exemplo, hidroelétrica;
Criação de postos de trabalho nas fases de implantação, operação e manutenção;
Há agentes interessados em sua construção e no seu financiamento.

A implantação do Complexo de Geração Eólico ÁGUA SANTA será um
direcionado para o atendimento à demanda de energia no Brasil e uma contribuição
ao desenvolvimento econômico local, regional e nacional.

Cabe ressaltar ainda que as instalações e estruturas de um parque
completamente reversíveis, uma vez que, ao término da sua vida útil pod
desmontadas, devolvendo à paisagem suas feições originais, resultando em passivos
ambientais relativamente inexpressivos e mitigáveis na sua totalidade.

passo

técnica

EOL102-ASA-05-GEMÜ-002-REV-0 www.vilco.net.br

eólido
tem

sao

ser
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2.2 Localização e Acessos

ACGE ÁGUA SANTA localiza-se na região conhecida como "Campos de Palmas" no
Estado do Paraná, pertencente ao município de Palmas.

Distante 320 km da capital Curitiba e aproximadamente 27 km do centro da tfidade
de Palmas, o Parque Eólica está situado próximo à divisa entre os Estados do Paraná e Santa
Catarina e que também prove o principal acesso ao Complexo Eólico.

Tomando como referência o Porto de Paranaguá, o acesso ao CGE ÁGUA SANTA
poderá ser realizado através da BR-277 sentido ao município de Curitiba, até o en
com a BR-476, permanecendo nesta rodovia até o município de União da Vitória,
serão percorridos aproximadamente 100 km pela BR-153, até o encontro com a
permanecendo nesta rodovia por aproximadamente 30 km, chegando a entrada
Complexo de Geração Eólica CGE ÁGUA SANTA.

r'

contro

onde

-280

do

BR

As coordenadas de referência dos Parques Eólicos ÁGUA SANTA I, II e I
apresentadas na tabela abaixo:

I são

Tabela 2 - Coordenadas de referência dos parques eólicos que compõe o Complexo de Geração Eólica
ÁGUA SANTA

Parque Eólico Latitude Longitude

ÁGUA SANTA I 26°32'11.00"S 51°39'3.00"O

ÁGUA SANTA 11 26°31'10.00"S 51°38'29.00"O

ÁGUA SANTA III 26D31.'8.0[J'1S 51°36'21.00"O

A variação da altitude ortométrica para a região do complexo é de 1.250 a
1.290 metros.

Figura1- Distribuição geográfica dos ParquesEólicos ÁGUA SANTA 1IIe III.

EOU 02-AS A-Í15 -GEMD-002 -REV-0 ViíVvVv .Vi I LU . í"iÊ L. u T Página 8 de 57
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2.1 Infraestrutura

2.1.1 Acessos

A partir do Porto de Paranaguá o acesso deverá ser realizado através das seguintes
rodovias: BR-277, BR-476, BR-153, BR-280. A partir desse ponto o acesso atual ao
Complexo Eólico será realizado por meio de uma estrada vicinal, permitindo o a(
diretamente ao empreendimento.

Paranaguá

A R 1 N A - - ,

Figura 2 - MalhaRodoviária do Estado do Paraná, acesso ao site a partir do Porto de Paranaguá

A Rodovia BR-277, trecho compreendido entre Paranaguá e Curitiba, apresenta-se
em ótimas condições, sendo duplicado em sua totalidade. Recentemente o DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura) do Estado do Paraná, concluiu as obras de
alargamento e reforço das estrutural de algumas obras de arte localizadas na BR-476, entre
os municípios de Lapa e São Mateus do Sul, na região Sudeste do Paraná. A restauração
da rodovia BR-153, conhecida por Transbrasiliana, encontra-se em fase final de em obras
no trecho União da Vitória - Trevo de Palmas. Além da segurança, os investimento em
melhoria das rodovias aumentam a vida útil e acabam contribuindo para o transporte dos
equipamentos ao Complexo de Geração Eólica.

Em fase posterior de projetos serão solicitados junto ao DNIT alternativas de rotas
bem como possíveis locais onde serão necessárias intervenções seja por altura de placas,
existência de rotatórias que impossibilitem o trafego dos equipamentos e demais
problemas que possam impactar no transporte dos equipamentos ao complexo de geração
eólica. Um prospecção será realizada por parte do investidor, com o objetivo de antever
possíveis impedimentos realizando assim, um planejamento logístico do transporte.

cesso

Na figura a seguir podemos observar a alternativa de acesso partindo de Paranaguá até o
Complexo de Geração Eólica, localizado na região rural do município de Palmas, Estado do
Paraná.

E0L102-ASA-05-GEMD-002-REV-0 www.vilco.net.br Págma 9 de 57
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Figura 3 -Rodovia BR-277, trecho compreendido entre Paranaguá e Curitiba

Figura 4 - Rodovia BR-476, trecho entre os municípios de Lapa e São Mateus

T

Figura 5 - Rodovia BR-280, próximo ao município de Palmas-PR

EOL102-ASA-05-GEMD-002-REV-Ü www.vilco.net.br Página 10 de 57



41&**



c

Quanto aos acessos internos, ou seja, dentro da área destinada efetivamente para
instalação dos aerogeradores, o traçado utilizou preferencialmente as estradas existentes,
com uma largura tipo variando de 6,0 a 8,0 (oito) metros. Em alguns trechos devido a
inexistência de estradas no local serão necessárias construção de novas estradas.

Os projetos das estradas de acesso interno serão entregues quando da Licença de
Ambiental de Instalação (LAI). A elaboração do projeto de estradas requer estudos mais
aprofundados do solo do local, necessitando de sondagens especificas que deverão ser
realizadas somente quando da elaboração do projeto executivo, na fase de implantação do
Complexo de Geração Eólica.

2.1.2 Obras Civis

São três as fases que compõe a concepção de um parque eólico: obras civis, as quais
incluem terraplanagem e fundações, montagem dos aerogeradores e implantação dos
cabeamentos para distribuição ao sistema elétrico brasileiro.

As obras civis, necessitam ser segmentadas em etapas de logística e de execução
propriamente dita. O processo tem início antes da instalação do canteiro de obras, :om a
realização dos estudos, nesta etapa são os levantamentos topográficos, a ídentificíção e
caracterização de áreas de empréstimo de materiais para os acessos e as sondagens do
terreno, sendo que estes dois últimos em fase de projeto executivo.

As sondagens deverão ser realizadas nas posições dos aerogeradores, devido a
grande extensão do Complexo de Geração Eólica e a heterogeneidade do terreno é
recomendado que cada fundação seja avaliada isoladamente, sendo assim, extste a
possibilidade de cada aerogerador ter um projeto de fundação específico. Outra alterr ativa,
bastante usual é pré-identificar grupos de solos com características semelhantes na área do
site, permitindo projetos de fundação específicos para cada um destes aerogeradores.

OComplexo de Geração Eólica ÁGUA SANTA, deverá apresentar uma fundação em
concreto armado, com um diâmetro aproximado de 8 metros, e volume de corcreto
estimado entre 200 a 300 m3. A área abrangida pela fundação é de aproximadamente 100
m2, sendo que destaárea total da basea torre ocupará cerdade 18 m2 (aproximadamente 4
metros de diâmetro).

Além da fundação que é a maior parte das obras civis temos os itens descrimina dos a
seguir e não menos importantes: malha de aterramento; subestação elevadora; uma
pequena guarita; uma edificação de aproximadamente 150 m2 destinada a operarão a
usina; almoxarifado; atendimento a visitantes e vias de acessos internas ao
empreendimento.

As vias de acesso internas para cada aerogerador terão uma largura compreeidida
na faixa de 6,0 a 8,0 metros, e inclinação máxima limitada a 10 %. As estradas serão de
cascalho ou brita graduada, visando permitir a entrada de caminhões, guindastes e serviços
de manutenção durante a operação do CGE.

':M:\
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2.2 Potencial Eólico e Condições Climáticas

Diferenciais de pressão é a principal causa da movimentação das massas
atmosféricas. Em conjunto com a força de Coriolis, resultante da diferença na velocidí de de
rotação da terra ao longo dos trópicos, os gradientes de pressão determinam os regimes
globais de vento ao redor do mundo.

Na região Sul do Brasil, o comportamento global do vento é controladc pela
Depressão do Nordeste da Argentina, uma área quase permanente de baixas pressões,
criada em decorrência do bloqueio da circulação atmosférica geral pela Cordilheira dos
Andes e por intenso aquecimento da superfície da região. 0 gradiente de pressão eitre a
Depressão do Nordeste da Argentina e a região Sul do Brasil induz um escoamento
persistente de direção Nordeste ao longo desta área.

Localmente, alguns fatores podem também contribuir para a aceleração ou
retardamento do escoamento do vento. Destaca-se neste âmbito, a influência das variações
positivas de altitude, geralmente resultando em um aumento de velocidade dos ventos na
região em questão. Tal efeito ocorre em decorrência da estricçâo das linhas de corrente do
vento, diminuição significante de pressão e conseqüente aceleração do escoamento.

O esperado aumento da velocidade local do vento devido à variação de altitude,
juntamente com os ventos característicos das regiões afetadas pela Depressão do Noi deste
da Argentina, faz do Parque Eólico ÁGUA SANTA II um local promissor para a geração de
energia eólica, conforme apontado no Atlas Eólico Brasileiro [3].
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VELOCIDADE MEDIA ANUAL DE VENTO

A SOm DE ALTURA [in.il

Figura 6 - PotencialEólico doSuldoBrasil,Em destaque a região do Campo de Palmas. Fonte: [3]

2.2.1 Medições Anemometricas

Durante o período de 03/12/2011 a 02/12/2012 a torre de medições
anemometricas do projeto ÁGUA SANTA registrou os valores de variáveis relacionadas ao
comportamento do vento (velocidade e direção), e às condições climáticas (temperatura,
umidade e pressão). Desta maneira foi possível realizar uma avaliação consistente da
sazonalidade do comportamento destes parâmetros na região no projeto. Uma análise
completa dessas medições pode ser vista no documento "Relatório síntese de consolidação
da campanha de medições anemometricas e climatológicas - período 2011/2012, Parques
Eólicos ÁGUA SANTA I, ÁGUA SANTA II e ÁGUA SANTA III - Complexo de Geração Eólica
ÁGUA SANTA" [4].

Os principais resultados são mostrados a seguir:
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Tabela 3 -Principais dados de medição- Complexo de Geração Eólica ÁGUA SANTA II

DEZEMBRO/2011- DEZEMBRO/2012

Recuperação
Valor

Médio

WeibuH

de dados

%
k a

Anemômetro 1 (100 m) [m/s] 6,72 2,47 7,77

Anemômetro 2 [80 m] [m/s] 6,57 2,46 7,41

Anemômetro 3 (60 m) [m/s] 6,19 2,36 6,92

WindVanel(lOOm) [1 78,00 NE - -

WindVane2{80m) [°] NE - -

Turbulência (100 m] [%] - 9,29 - -

Turbulência (80 m) [%] - L0,D0 - -

Turbulência (60 m) [%) - 10,61 - -

Umidade Relativa [%] 85,30 - -

Temperatura Í°C] 14,80 - -

Pressão [hPa] 865,10 - -

Coef. Cisalhamento (a) - - 0,18 - -

Rosa dos Ventos - Fieijiiòndii

iih..i.i

Rosa dos Ventos - Turbulência [%|

.Aí"

Kasa t\os\'cutas - VoIucidn[lc[ii]/sJ

h.-\;l " ' V-\t

Kos.t dos Ventos - Densidade Energética
[W/m2]

•Hi.<-1

iniLin

5.1'IV

j.iiin

•»i..i''

i.i.n..

Gráfico 1 - Rosa dos Ventos de Freqüência, Velocidade, Turbulência e Densidade Energética - 100 m
(altura do cubo do aerogerador) - Fonte: [4]

/>,

1'•'•-. .

LULlUZ-rtiA-Ub-üCMU-UUZ-KliV-U www.vnco.net.Dr Página 14 de 57

,y



«^



Os resultados obtidos estão de acordo com o previsto nos primeiros parágrafos do
capítulo: ventos predominantes de direção nordeste, em decorrência da Depressão do
Nordeste da Argentina e característica da região Sul. Pelo Gráfico 1 é possível notar que
além da freqüência de ocorrência predominante ser nordeste as velocidades nesta djreção
também são as de maiores intensidades e, portanto, a densidade energética do site se
concentra neste azimute.

A sazonalidade do vento ao longo do ano é marcante na região do projete, com
ventos de maior intensidade ocorrendo no inverno e primavera,

2.2.2 Estimativa de Produção Anual de Energia

A estimativa de produção anual de energia do Parque Eólico ÁGUA SANTA II foi
realizada pela empresa Certificadora Independente EMD International S/A. 0 documento
relativo ao processo de certificação deste projeto [5] está anexado no processo e contempla

w uma análise detalhada das medições anemometricas realizadas, potencial eólico do pi ojeto,
correlações e correções adotadas, estimativa de produção anual de energia, além da
metodologia utilizada para as avaliações.

Os resultados obtidos durante a campanha de medições anemometricas toram
corrigidos por um fator multiplicador de longo prazo, uma vez que se observou um regime
de velocidade do vento abaixo da média dos últimos trinta anos durante o períoio de
medições (Gráfico 2). 0 recurso eólico do Parque Eólico ÁGUA SANTA II, bem cemo a
localização dos aerogeradores que compõem o parque pode ser vista na Figura 7. A
estimativa de produção anual de energia, para diversos níveis de probabilidade, para
umhorizonte de 20 anos de operação do parque eólico é mostrada na

Tabela 4.

UM1'.

•<i H

li f! ••,
;.- si ',;

k I &ri i .
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í I ÜII s
:l ü
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Gráfico2 - Variabilidade da velocidade do vento ao longo dos anos baseado na fonte de dados sintéticos
MERRA. Fonte: [S]
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Figura 7 -Mapa de recursoseólicos do CGE ÁGUA SANTA e localização dos aerogeradore. Em vei
Parque Eólico ÁGUA SANTA II. Fonte: [5]

de:

Tabela 4 - Estimativa de Produção Anual de Energia para diferentes níveis de probabilidade e horizonte
de 20 anos - Parque Eólico ÁGUA SANTA II

Produção Anual de Energia
[MWh/ano]

Fator de Capacidade

r%i
P50 87994 34

P75 80401 31

P84 76799 29

P90 73567 28

P95 66730 25

EOL102-ASA-05-GEMD-O02-REV-0 www.vilco.net.br Página 17 de 57





££? (0Pk

2.3 Caracterização Geral do Terreno do Parque Eólico

0 empreendimento ÁGUA SANTA localiza-se na região do Planalto de Pslmas,
compreendido no Terceiro Planalto Paranaense e dista aproximadamente 300 km da
capital Curitiba.

O Terceiro Planalto, também chamado de Planalto Basáltico ou de Guarapuava,
constitui a mais extensa das unidades de relevo do Paraná, ocupando dois terços de
superfície do estado, localizado nas terras situadas a oeste da escarpa da Esperança. Limita-
se, a leste, a Serra Geral, que, com um desnível de 750m, domina o planalto paleozoico; a
oeste, o limite é formado através do rio Paraná, que ao lado do ponto onde ficavam os saltos
de Sete Quedas, forma um desfiíadeiro.

O Planalto Basáltico consiste no derrame de rochas eruptivas e aos depósitos
de arenitos da era Mesozoica, onde ocorreu o maior derrame de lavas vulcânicas de todo o
mundo. Vaie lembrar que este famoso derrame também é conhecido como derrame de
Trapp, que formou a terra roxa.

O Planalto de Palmas compreende as terras que ficam na parte norte do divisor de
águas entre o rios Iguaçu e Uruguai. Suas altitudes chegam a 1150 metros, diminuinco até
300 metros à medida que se aproximam do vale do rio Iguaçu.

Em vários locais do terceiro planalto paranaense, aparecem denominações de
serras: Dourados, Palmital, Cantagaio, Chagu, Pitanga, Lagarto, Apucarana, Fartura e muitas
outras. Na realidade estas serras não passam de espigões, mesetas, ou de pequenos morros.
Outras são degraus (estruturais) que ocupam bordas de lençóis de lavas, como as escarpas
São Francisco e Boi Preto, localizadas no oeste do Estado do Paraná.

O clima do Planalto de Palmas segundo a Classificação de Koppen é Cfb, com verões
brandos, geadas freqüentes e estação de seca bem definida. A temperatura média ar uai é
em torno de 16 - C. A cidade mais fria do estado do Paraná, e possui as áreas habiuáveis
mais alta do Estado do Paraná.

A vegetação da área do empreendimento encontra-se na Região Floresta Ombk*ófila
Mista e dos campos, savanas ou estepes gramíneo-lenhosa.

Algumas fotos da região estão inseridas a seguir.
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Figura8 -Site do Complexo de Geração EólicaÁGUA SANTA
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Figura9 - Visão geral do Complexo de Geração EólicaÁGUA SANTA
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2.4 Situação Fundiária

Sem a disponibilidade dos terrenos que compõe o Complexo de Geração Eólica não
existe boa qualidade e quantidade de vento, boas condições de infraestrutura rodoviária, ou
boa capacidade financeira, que possam garantir e concretizar o empreendimento.

Um intenso trabalho de regularização da situação fundiária dos terrenos que
integram o complexo eólico foi iniciado juntamente com a prospecção do projeto eólico e
continua em desenvolvimento. A regularização legal das terrenos, bem como a
comprovação documental das propriedades junto a órgãos governamentais e investidores
privados também foi objetivo desta etapa do projeto.

As propriedades que compõe o Complexo de Geração Eólica ÁGUA SANTA
listadas a seguir.

Tabela 5 - Propriedades que compõeo Complexo de Geração Eólico ÁGUA SANTA

Proprietário

Francisco Zani de Melo

Francisco Zani de Melo

Francisco Zani de Melo

Francisco Zani de Melo

Joaquim Osório Ribas

Joaquim Ribas e Outros

Joaquim Osório Ribas e
Martim Fonseca dos Santos

Matrícula

3467

3468

2400

9679

31100

1329

13252

Área [ha]

346,01

270,04

48,55

107,36

273,39

433,28

502,55

Parques Eólicos

PARQUE EÓLICO ÁGUA
SANTA I

PARQUE EÓLICO ÁGUA
SANTA I

PARQUE EÓLICO ÁGUA
SANTA I

PARQUE EÓLICO ÁGUA
SANTA II

PARQUE EÓLICO ÁGUA
SANTA II

PARQUE EÓLICO ÁGUA
SANTA II e PARQUE

EÓLICO ÁGUA SANTA II
PARQUE EÓLICO ÁGUA

SANTA II e PARQUE
EÓLICO ÁGUA SANTA ÍI

estão

Conforme requerido pelo órgão regulador o empreendedor apresenta te da a
documentação comprobatório do Direito de Usar ou Dispor do Local a ser Destinado ao
Parque Eólico, sendo esta documentação apresentada em anexo ao processo aberto para
obtenção do Requerimento de Outorga e consequentemente Outorga para Exploração do
Recurso Eólico.

2.5 Estudos Topográficos

A base cartográfica para a elaboração dos estudos é composta por cartas
geográficas,e levantamentos topográficos de campo para a área que compõe o
empreendimento.
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Os levantamentos topográficos foram elaborados com o Datum SAD 69, aceito por
legislação até o ano de 2014. Para efeito de desenhos de arranjo geral e locação dos
aerogeradores ocorreu a modificação do Datum para SIRGAS2000 (Sistema de Referencia
Geocêntrico para as Américas), o qual foi oficializado em fevereiro de 2005 conforme a
publicação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Quanto ao Datum
Altimétrico foi utilizado o Marégrafo de Imbituba, ou seja altitudes ortométricas.
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3 CONCEPÇÃO TÉCNICA DO COMPLEXO EÓLICO

3.1 Características Dos Aerogeradores

A principal forma de se caracterizar um aerogerador é quanto à configuração do eixo
do rotor. Existem, basicamente, dois tipos de aerogeradores: aerogeradores com rotor de
eixo vertical ou com rotor de eixo horizontal, sendo o último o utilizado em quase a
totalidade de projetos de geração de energia eólica de grande porte.

Aerogeradores de eixo vertical podem ser do tipo Darrieus ou Savonius. O prim iíro é
montado próximo ao solo e é constituído, normalmente, de duas ou três pás em formí to de
arco. Apesar de não necessitar de um torque elevado para começar a gerar energia, sua
proximidade ao solo aliada ao design lhe garantem um baixo rendimento se comparado a
aerogeradores de eixo horizontal. 0 rotor do tipo Savonius é um tipo de aerogerador de
fácil construção, porém, devido à simplicidade de seu projeto está associado a um
rendimento na geração de energia eólica.

jarxo

Figura 10 -Aerogeradores de eixo vertical do tipo Darrieus (esquerda) e Savonius (direita)

Os aerogeradores modernos de eixo horizontal valem-se da evolução dos conceitos
aerodinâmicos nos tempos atuais para garantir um alto rendimento na conversão da
energia eólica em elétrica. Suas pás (hélices) tem um desenho aerodinâmico de modo a
serem movidas tanto pela força de arrasto [drag force), quanto principalmente pela jforça
aerodinâmica {liftforce). Uma tecnologia similar, porém, com diferente propósito é aplicada
nas asas dos aviões. I
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Atualmente, o estado da arte são aerogeradores de eixo horizontal de 3 (três) pás,
com diâmetro do rotor acima de 100 m e altura elevada da torre de sustentação. Isto
porque a velocidade do vento aumenta exponencialmente com a altura e o aumento da área
de varredura das pás é diretamente proporcional ao acréscimo de energia produzida pelo
equipamento. Aerogeradores com 3 pás são os mais utilizados por aliarem desempenho
satisfatório com características técnicas e construtivas aceitáveis.

0 aerogerador escolhido para o projeto é de eixo horizontal com 3 (três) pás, de
tecnologia e fabricação SIEMENS, modelo SWT 113, de 2,3 MW de potência nominal. As
principais informações são mostradas nas tabelas a seguir;

Tabela 6 • Características técnicas do aerogerador SIEMENS SWT113

Fabricante: SIEMENS

Modela: SWT-2.3-113

Tipo: 3 Pás, eixo horizontal

Posição: Upwind

Diâmetro do rotor: 113 m

Área Varrida (Pás): 10.000 m2

Rotação: 6-13 RPM

Velocidade mínima de geração: 3 m/s

Velocidade máxima de geração: 25 m/s

Velocidade nominal: 12-13 m/s

Gerador: Síncrono - Imãs Permanentes

Sistema de Controle:
Microprocessador.
Monitoramento: SCADA

Sinalização Aérea: Presente

Nível de Ruído: 105 dB

Tabela 7 - Características construtivas do aerogerador SIEMENS SWT113

Torre

Tipo: Torre Tubular, 100 metros de altura.

Pintura: cinza claro anticorrosiva - RAL 7030 (Padrão SIEMENS].

Material: Ferro fundido, com possibilidade de ser de concreto.

Pás
Número: 3

Material: Fibra de vidro reforçada com resina.

Pintura: Cinza claro anticorrosiva - RAL 7030 (Padrão SIEMENS).

Peso

Nacelle: 73 ton.

Rotor: 66,7 tun.

Torre: Variável de acordo com a construção.
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Tabela 8 - Características de gerenciamento do aerogerador SIEMENSSWT113

Proteção mecânica

Freios;

Aerodinâmico: Pitcb regulador da inclinação das pá. Permite à
turbina eólica continuar gerando em potência nominal a
velocidades acima da nominal sem comprometer os componentes.

Freio Mecânico - 3 Discos

Sistema de Monitoramento

Monitoramento das condições de operação através do software de controle
WebWPS SCADA, exclusivo de aerogeradores SIEMENS. Os principais
parâmetros monitorados são:

Dados da turbina eólica: Velocidade do vento, potência ativa e
reativa, ângulo yaiv, te, além de status de operação, comando e
erros.

Dados elétricos e mecânicos: Tensão momentânea e trifásica, fator
de potência, frequênciaj velocidades rotacionais (gerador e rotor),
temperatura da lubrificação dos componentes.

Dados meteorológicos: Velocidade e direção dos ventos; pressão e
temperatura do ar.

Dados da rede: Tensão momentânea e trífásica, potência ativa e
reativa

Proteção elétrica

Configuração de acordo com a proteção nível I exigido pela norma
61400-24.

Proteção das pás: Proteção exclusiva contra correntes de as 200 kA sem
mostrar qualquer sinal de dano. Equipamentos elétricos e hidráulicos no
interior do cubo protegidos completamente por uma gaiola de Faraday do
próprio cubo.

Nacelle; Cobertura fabricada de um aço com 5 mm de espessura, atuando
como uma gaiola de Faraday para a nacelle. Os instrumentos
meteorológicos são protegidos por um para-raios instalado acima dos
instrumentos. Todos os componentes principais são aterrados, e
equipamentos de proteção contra sobretensão estão presentes para evitar
efeitos de raios próximos.

Aterramento: de acordo com a norma IEC 61400-25 com uma resistência
menor que 10 Ohms
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Figura 11 -Aerogerador SIEMENSSWT113 2,3MW

A curva de potência do aerogerador SIEMENS SWT 113 2,0 MW, assim como a curva
do coeficiente de empuxo (efeitos aerodinâmicos) foram obtidas da base de dados do
software WindPRO 2,8, o qual, por sua vez, recebeu da fornecedora SIEMENS as curvas
certificadas e homologadas para inserção no banco de dados do software.

3.1.1 Seleção De Classe IEC

Baseado nos critérios da norma IEC 61400-1 [6] e nos resultados obtidos durante o
período de medição [4] é possível estimar que o limite inferior na escolha da classe do
aerogerador para o Parque Eólico ÁGUA SANTA II deveser classe IIIB.

Para o presente projeto adotou-se um aerogerador de classe IIB, condizente com os
limites do projeto.

Tabela 9 - Classificação dos aerogeradores. Fonte: [6]

Wlnd turbine class t II III S

V,sl (m/s) 50 42,5 37,5 Values

specilied

by the

designer

A z,e, (-) 0,16

B /,ei (-) 0,14

C /,„ (-) 0,12
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Figura 12 - Intensidade da Turbulênciaem Função da Velocidade. Fonte:[4]
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3.1.2 Curvas de Potência e Coeficiente de Arrasto

A curva de potência do aerogerador SIEMENS SWT 113 2,0 MW, assim como a curva
do coeficiente de empuxo (efeitos aerodinâmicos) foram obtidas da base de dados do
software WindPRO 2.8, o qual, por sua vez, recebeu da SIEMENS, empresa fabricante do
aerogerador em questão, as curvas certificadas e homologadas para inserção no banco de
dados do software,

.iVvíPRC '.?'•: c- : 5 572 Woi':''•:_

Siemens SWT-2.3-113 23Ü0 113,0 IO!
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Gráfico 3 - Curva de Potência e de Coeficiente de Empuxo -Aerogerador SIEMENS SWT 113
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3.2 Sistemas e Equipamentos Elétricos

Cada aerogerador (AEG) terá a sua própria unidade de transformação (TU) que

será instalada anexa a base da torre, onde será conectado em baixa tensão (690V) e elevado

a média tensão (34,5 kV) para conexão ao Parque Eólico. As características principais dos

transformadores unitários são apresentadas abaixo:

Tabela 10 - Características técnicas dos Transformadores Unitários.

Potência Nominal 2500 kVA

Esquema de ligação MT Delta (A)

Esquema de ligação BT Estrela Aterrada fY]

Tensão MT 34,5 kV

TAP 2 x 2,5 kV

Tensão BT 690 V

Tipo construtivo Óleo
Resfriamento ONAN

Instalação Abrigada

Dos terminais de média tensão do TU partirão cabos com seção mínima de 50 mm/
instalados em vias de cabos embutidas ou aparentes, o que se adequar melhor ao projeto

executivo, até os terminais do Disjuntor de Média Tensão a vácuo alojado em Cubículo de

Média Tensão próprio para instalação ao tempo (CMU).

Cada CMUconterá, além do disjuntor, os transformadores de corrente e os relês de

proteção com no mínimo as funções de proteção ANSI 50/51/50N/51N, além de toda a

instrumentação necessária para leitura das grandezas elétricas principais, bem como

chaves, botoeiras e sinalizadores para operação local.

T

Y1
-r

GERADOR EÓLICO

2.300 kW

690V

Figura 13 - Diagrama unifilar da unidade de geração

A jusante de cada disjuntor encontram-se os ramais alimenta dores, executados em

cabos de média tensão, os quais deverão possuir seção mínima de 240 mm2 com instalação
aérea, diretamente enterrados no solo ou ambas dependendo das necessidades do projeto

executivo.
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Os ramais alimentadores se conectarão ao Disjuntor principal de Média Tensão a

vácuo, montado em Cubículo de Manobra de Média Tensão (CMMT) instalado na sala de
painéis junto à subestação (SE) do Parque Eólico, 0 CMMT abrigará além do disjuntor, os
transformadores de corrente e os relês de proteção com no mínimo as funções ANSI
50/51/50N/51N, além de toda a instrumentação necessária para leitura das grandezas
elétricas principais, bem como chaves, botoeiras e sinalizadores para operação local.

A jusante dos disjuntores principais, cada ramal alimentador se conectará ao

barramento principal de 34,5 kV com capacidade para 120 MVA instalado na subestação
elevadora 230 kV dos Complexos Eólicos SERRA DA ESPERANÇA, ÁGUA SANTA e
ROTA DAS ARAUCÁRIAS. 0 barramento principal aqui descrito será segregado em dois
entre os transformadores elevadores através de chave seccionadora sem lâmina de terra e

também fará a interface entre a saída dos disjuntores principais e os terminais de média
tensão dos Transformadores Elevadores (TE) cujas características principais encontram-se
na tabela a seguir:

Tabela 11 - Características técnicas dos Transformadores Elevadores.

Potência Nominal 30/45 MVA

Esquema de ligação AT Delta (A]

Esquema de ligação MT Estrela Aterrada (Y)
Tensão AT 230 kV

TAP 8xl,25kV
Tensão MT 34,5 V

Tipo construtivo Óleo
Resfriamento ONAN/ONAF

Instalação ao tempo

Todos os barramentos citados aqui possuem sua Unidade Terminal Remota (UTR),
que realiza a aquisição de dados e intertravamentos entre os diversos componentes do
sistema (disjuntores, chaves, relês, etc), formando com o computador da Central de
Operação da SE 230 kV, um sistema SCADA de supervisão remota e telecomando, doravante

chamado de Sistema Digital de Supervisão e Controle (SDSC).

O disjuntores de alta tensão são conectados a montante por chaves seccionadoras

de 230 kV com acionamento motorizado, e a jusante por chaves seccionadores com lâmina
de aterramento de operação manual a qual prove proteção em situações de manutenção no
vão do disjuntor, sendo intertravada mecanicamente com a chave motorizada.
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Figura 14 • Diagrama Unifilar Simplificado da Subestação Elevadora

3.2.1 Instalação de Transmissão de Interesse Restrito

3.2.1.1 Subestação Elevadora 230 kV

Aconexão do Complexo de Geração Eólica ÁGUA SANTA (80,5 MW), será realiazada
através de uma Subestação Elevadora de saída em 230 kV com capacidade de 240 MVA,
localizada no CGE ROTA DAS ARAUCÁRIAS com coordenadas geográficas, conforme Figura
abaixo.

6**$ * - *ft

Figura 15 •Área daSubestação com as coordenadas dosvértices (aser confirmada durante oprojeto
executivo).
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A Subestação será compartilhada por outros complexos eólicos denominados CGE

Água Santa (80,5 MW) e CGE Rota das Araucárias (46 MW), e será composta basicamente
de 1 (um) bay saída de linha em 230 kV, l(um) barramento principal e 6 (seis) bays de

transformação em 230 kV sendo 2(dois) para o CGE SERRA DA ESPERANÇA, 2(doís) para

CGE ROTA DAS ARAUCÁRIAS e 2 (dois) para o CGE ÁGUA SANTA. Os bays serão compostos
de disjuntores, seccionadores, transformadores de corrente e potencial conforme

necessidade e baseados nas normas vigentes, exigências da concessionária local e nas

melhores práticas de engenharia.

As instalações de conexão internas aos parques e entre os complexos eólicos serão

realizadas através de linhas de transmissão em 34,5 kV, acondicionadas em

compartimentos subterrâneos ou em trechos aéreos conforme necessidade e

disponibilidade do local de instalação.

DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE CONEXÃO AO SIN

j

SHWAM.

MPmANÇA

SUBESTAÇÃO DQaiN-REDE BÁSICA

SE AREIA

U230W,7iVm
ÍINBTALAÇAODETRANDUISSAi
•E INTERESSERÉalRnÓ)

BARRAMENTO OE 230 kV

cor

•OTAM3

ahaucámas

Figura 16-Diagrama simplificado da conexão elétrica dos Complexos Eólicos.

3.2.1.2 Linhas de Transmissão de Interesse Restrito

Considerando que o CGE ÁGUA SANTA é um empreendimento de grande porte de
geração de energia elétrica, e que a linha de transmissão de interesse restrito será

compartilhada com outros 2 CGEs, na escolha do possível ponto de conexão foram

estudadas apenas conexões na Rede Básica do Sistema interligado Nacional (SIN) em

tensão mínima de 138 kV.

Deste modo, as alternativas pré-selecionadas para análise do desempenho técnico e
econômico da conexão SIN são as seguintes:
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• Alternativa 1 - Conexão em 230 kVna Subestação de Areia;
• Alternativa 2 - Conexão em 138 kVna Subestação de AREIA;
• Alternativa 3 - Seccionamento da linha 525 kV AREIA- CAMPOS NOVOS;

Para as alternativas acima apresentadas foi realizado um estudo preliminar de
mínimos custos globais onde foram identificados os custos de instalação e melhorias a
serem realizadas no sistema elétrico para a conexão do Complexo Eólico.

Levando-se em conta todos os parâmetros elétricos fornecidos pela concessionária
ELETROSUL, pelo Operador do Sistema (ONS) e pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
a opção economicamente viável neste momento para a conexão da CGE ÁGUA SANTA é a
Alternativa 1, conforme Figura a seguir.
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Figura17-Diagrama Unifilar da Conexão Elétrica dos Complexos Eólicos.
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Figura 18- Traçado preliminar da Linha de Transmissão dos Complexos Eólicos.

Tabela 12 - Características técnicas principais da Linha de Transmissão de Interesse Restrito.

Tensão Nominal 230 kV

Condutor 636MCMGrosbeak

Comprimento 74 km

Número de Circuitos 1 fsimples]

Subestação Destino SE AREIA-ELETROSUL

Subestação Origem
SE Elevadora CGE SERRA DA

ESPERANÇA, ÁGUA SANTA E ROTA
DASARAUCÁRIAS

3.2.2 Perdas Máximas Previstas Para o Complexo Eólico

A simulação de perdas foi considerada da seguinte forma:

Eficiência elétrica: as perdas elétricas percentuais internas ao Parque Eólico,
relacionadas com o projeto de conexão elétrica entre os aerogeadores e a subestação do
Complexo Eólico está estimada em 2%.

Degradação das pás: Adotou-se como valor típico 99,5% para o rendimento
decorrente destes fenômenos.

Manutenção da subestação: períodos onde a subestação passa por manutenções

interrompem a injeção de energia na rede básica. Foi considerado um rendimento típico de
99,80% para este caso.
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Consumo próprio do parque: é o consumo próprio médio anua] do parque e leva

em consideração o consumo de energia dos equipamentos do aerogerador, da subestação e
sistemas de controle e supervisão da usina.

4 CARACTERIZAÇÃO-AMBIENTAL

O capítulo que se segue foi baseado nas informações constantes no documento
Estudos de Impacto Ambiental dos Complexos de Geração Eólica SERRA DA ESPERANÇA,
ROTA DAS ARAUCÁRIAS eÁGUA SANTA- ARBORE, 2012, [7].

4.1 Geologia Regional

(^ Na área de estudo ocorrem rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, da Bacia do
Paraná. Esta bacia correspondente à Província Paraná de Almeida et ai. (1977). A Bacia do
Paraná compreende o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense, recobrindo a maior
porção do estado do Paraná. A bacia apresenta uma feição alongada com cerca de 1.700 km
de extensão na direção nordeste - sudoeste e 900 km na direção leste-oeste,
compreendendo cerca de 1.700.000 km2. O território ocupado abrange parte do Centro-
Oeste, Sudeste e Sul do Brasil e estende-se para o Paraguai e Uruguai. Na porção sul,
apresentando uma deflexão em direção à Argentina, onde a bacia recebe o nome de Chaco-
Paraná.

A Bacia do Paraná é uma bacia intracratônica estabelecida sobre a Plataforma Sul-

Americana, originalmente afetada por eventos metamórfícos e magmáticos do Ciclo
Brasiliano. A cratonização do seu embasamento ocorreu principalmente durante o Eo-
Paleozóico. O preenchimento da bacia desenvolveu-se do Paleozóico ao Mesozóico, com
início no Período Devoniano, há cerca de 400 milhões de anos, encerrando-se no Cretáceo,
há aproximadamente 120 milhões de anos,

/ A persistente subsidência da bacia ao longo do tempo geológico possibilitou a
formação de grandes espessuras de rochas sedimentares e vulcânicas, atingindo
aproximadamente 8.000 metros no depocentro situado na calha do rio Paraná. Os derrames
são essencialmente sub-horizontais, com inclinações médias inferiores a 52 para o interior
da bacia (Torres, 2005).

As rochas tipo Palmas (ATP) são caracterizadas por sua natureza afírica, gradando
desde termos subfaneríticos até totalmente afaníticos, ocorrendo, principalmente, nos
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Já as rochas ácidas do tipo Chapecó
(ATC) são porfiríticas, sendo macroscopicamente distinguídas facilmente daquelas do tipo
Palmas por apresentarem coloração cinza-esverdeada (quando frescas) ou castanho
avermelhada (quando alteradas), com fenocristais de plagioclásio com até 20mm de
comprimento imersos em matriz vítrea. A distribuição das rochas ácidas do tipo ATC está
limitada entre o sul dos Estados de São Paulo e Santa Catarina, assumindo maior expressão
areai e volumétrica na região centro-sul do Estado do Paraná (Torres op. cit.].

EOL102-ASA-05-GEMD-002-REV-0 www.vilco.netbr Página 33 de 57



*siY+.



I M, *, iv li i (!.'

4.2 Aspectos Geomorfológicos

Em escala regional, a área pertence à Unidade Morfo estrutural Bacia Sedimentar do
Paraná, situando-se no Terceiro Planalto Paranaense, ou Planalto Arenito-Basáltico, que
abrange cerca de 2/3 do território paranaense, correspondendo ao grande derrame
mesozoico de rochas eruptivas básicas. Como unidade morfo escultural, o Terceiro Planalto

Paranaense é o maior dos compartimentos geomorfológicos do Estado, limitado a
leste pela escarpa triássico-jurássica estendendo-se para o oeste até o rio Paraná. Essa
unidade morfológica desenvolve-se como um conjunto de relevos planálticos, com
inclinação geral para oeste-noroeste e subdivididos pelos principais afluentes do rio
Paraná, atingindo altitudes médias de cimeira de 1100 a 1250m, na Serra da Esperança,
declinando para altitudes entre 220 e 300 metros na calha do rio Paraná (Mineropar/QFPR,
2006).

( Segundo Maack apudMineropar/UFPR (op.cit), o Terceiro Planalto Paranaense tem
em uma de suas subdivisões a formação no Planalto de Palmas, que se estende entre o
divisor norte da bacia do rio Uruguai e sul da bacia do Iguaçu até o vale deste. Este divisor
de águas serve de limite natural entre os Estados do Paraná e Santa Catarina nesta região,

Quanto à morfologia dominante, em escala regional, essa subunidade apresenta
dissecação baixa, classe de declividade predominante menor que 6%, gradiente de 660
metros com altitudes variando entre 700 (mínima) e 1.360 (máxima) metros sobre o nível
do mar. As formas de relevo predominantes são topos aplainados, vertentes retilíneas e
convexas e vales em "U", modeladas em rochas da Formação Serra Geral.

4.3 Classificação e Caracterização do Solo

Na região do município de Palmas, segundo o mapa dos solos do Estado do Paraná,
no nível categórico de Ordem, encontram-se os seguintes solos:

• CAMBISSOLO,

C • NEOSSOLO e;
• LATOSSOLO.

No nível categórico"subordem" encontra-se 5 (cinco) subordens de solo.

Segundo o Mapa de Solos, em levantamento realizado por especialistas, membros do
Comitê Regional do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que foram cruzados com
dados coletados em inserções a campo, foram encontrados na área do empreendimento
uma uniformidade do solo em toda a sua extensão denominada:

• Categoria ordem: Cambissolo e;

• Categoria subordem: Cambissolo Húmico.

4.4 Recursos Hídricos

O Complexo Eólico tem em suas adjacências e interior a presença importante da
parte inicial do rio Chopin, e alguns de seus tributários (os da margem esquerda), entre eles
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os córregos; Arroio São Pedro, Arroio São Cipriano, Arroio Taipinha, córrego das Almas e
algumas nascentes, cerca de cinco, sem denominação.

OüES KoU"i d.r.í Araucárias

\
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cora a<jli. íjiü PLiIrrua
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Figura 19- Levantamento hidrográfica presente na área do Complexo Eólico em estudo.

4.5 Flora

A área do empreendimento sofreu grandes modificações antrópicas sendo que
grande parte da área é atualmente dominada por pastagens, lavouras e plantios de Pinus.
Há poucas regiões com campos naturais, representadas somente por esparsos indivíduos
das vassourinhas (Baccharis spp.), espécies arbustivas características desta formação
vegetal.

Os fragmentos de Floresta Ombrófila Mista (FOM) estão bastante alterados, sem a
presença das típicas espécies vegetais de sub-bosque e com o solo bastante pisoteado pelo
gado.

Atualmente constata-se a abrupta modificação da paisagem na região dos Campos de
Palmas, com a presença maciça de Pinussp. e da aplicação do "arado", estratégia empregada
para fugir dos índices de desapropriação estabelecidos pelo INCRA (MEDEIROS et ai, 2005).

Como o restante dos campos naturais do Cone Sul, a paisagem original foi quase
totalmente modificada pelo uso do fogo, implantação de pastagens, lavouras e florestas
plantadas, e hoje apenas uma ínfima porcentagem da superfície conserva sua fisionomia
original. Segundo Ziller (2000) toda a região de vegetação campestre é mais suscetível, e
preferida, pelo homem para utilização em atividades agropastoris em função da facilidade
de ocupação que não requer custos nem esforços para a remoção da cobertura florestal.

Uma Unidade de Conservação que se avizinha ao Complexo Eólico denominado:
REVIS - Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas foi criado em 2006 e tem como
objetivo, dentre outros, "protegerambientes naturais necessários à existência ou reprodução
da flora e fauna residente ou migratória, especialmente os remanescentes de estepe
gramíneo-lenhosa defloresta ombrófila mista, as áreas de campos úmidos e várzeas" (D.O.U.
DE 04/04/2006, p.3).

~4£j

/
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(^ Figura 20-Levantamento da paisagem característica da área do empreendimento, com extensas áreas
de monoculturas de Pinus e pastagens (aofundo), e algumas poucas áreas com campos naturais

caracterizados pela presença da vassourinha, Baccharis spp. (centro).

Os escassos fragmentos de Floresta Ombrófila Mista (FOM) ainda presentes na área
são pequenos e estão bastante alterados, praticamente sem a presença de sub-bosque
característico desta formação vegetal. Além disso, nestes locais o gado busca refúgio na
época de inverno, deixando o solo bastante pisoteado. Há poucas áreas com campos
naturais, representadas somente por esparsos indivíduos das vassourinhas (Baccharis
spp.). Existem também algumas áreas alagadas, banhados e brejos naturais. A conservação
destes ambientes naturais é imprescindível para a manutenção da fauna local.

Figura 21-Baccharis spp. (vassourinha) Figura 22 - Área alagada

No interior do REVIS dos Campos de Palmas, também foram constatadas alterações
na paisagem original, com a presença de pastagens e cultivos, de criação de gado e extensos
plantios de pinus. Porém, esta unidade de conservação ainda mantém fragmentos de
floresta ombrófila mista em bom estado de conservação áreas de campos naturais, brejos e
banhados.

Apenas algumas áreas situadas dentro do Refugio de Vida Silvestre dos Campos de
Palmas ainda possuem fragmentos florestais maiores e relativamente conservados. No
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entanto, os campos naturais dentro da unidade de conservação também são escassos, e
geralmente circundados por grandes plantios de Pinus, pastagens ou lavouras.

4.6 Aspectos Climáticos da Região

Os Campos de Palmas fazem parte dos chamados Campos Sulinos, que eram
compostos por uma matriz de campos naturais entremeada por manchas ou capões de
Mata comAraucária (Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana) (MAACK, 2002).

O clima da região, segundo Kôeppen, é subtropical úmido mesotérmico (Cfb), ou
seja, temperado com verões frescos e invernos com ocorrência de geadas severas, sem
estação seca. A temperatura média anual é 16,3 eC e a pluviosidade média anual, de 2.125
mm(IAPAR,2011).

( . As características da flora local estão descritas no capítulo "2.5 - Caracterização
^f Geral Do Terreno Do Parque Eólico".

A:,l Fauna

Nos remanescentes florestais foram encontradas poucas espécies, provavelmente
devido à descaracterização destes ambientes. Além da ausência de sub-bosque, tais
fragmentos estão isolados de outras áreas florestais que possam servir como uma fonte
colonizadora de espécies. Por isso, aves mais sensíveis a alterações ambientais, tais como os
insetívoros de sub-bosque (pertencentes às famílias Thamnophilidae, Formicariidae,
Gralíariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae e Tyrannidae) foram escassas ou ausentes
nestes ambientes. Isso ocorre porque aves insetívoras de estratos inferiores da floresta
geralmente apresentam baixa capacidade de dispersão, tendo dificuldades em transpor
áreas abertas.

c

Portanto, todos os remanescentes da paisagem original têm grande importância
para a avifauna local, tais como os escassos campos, brejos e banhados naturais, e os
remanescentes de Floresta Ombrófila Mista. Tais locais podem fornecer alimento, abrigo
e/ou locais de nidificação, principalmente para passeriformes e para aves aquáticas. Os
açudes, embora representem uma construção antrópica, também atraem aves aquáticas e
aves de rapina. Assim, em virtude da relevância para a avifauna local, estes ambientes da
área e das cercanias do empreendimento devem conservados.

4.7.1 Aves Aquáticas

Aves aquáticas, em geral, têm o hábito de voar em grandes bandos (algumas em
rotas migratórias) e em alturas desde baixas, próximas ao solo, até alturas mais elevadas,
tornando-se suscetíveis a colisões com os aerogeradores (SICK, 1997; JOENCK, 2008).

Portanto, todas as aves aquáticas de ocorrência ou potencial ocorrência na área do
empreendimento devem receber atenção em programas de monitoramento durante a fase
de operação.
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Figura 23 - Casalde Anas Georgica(marreca-parda) com quatrofilhotes

4.7.2 Aves De Rapina

Foram registradas 16 aves de rapina na área do empreendimento: 10 espécies
durante a primeira campanha e 14 na segunda campanha.Destas espécies, apenas uma, o
urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus), pode ser encontrada em bandos e/ou
aglomerações. As espécies mais visualizadas na área foram o Caracara planem (caracará),
Milvago chimachima (gavião-carrapateiro) e Coragyps atratus (urubu-de-cabeça-preta).

v^V

Figura 24 - Caracara plancus (caracará).

4.7.3 Aves Migratórias

Não foram detectadas aves migratórias voando em bandos, no entanto, na primeira
campanha, foram visualizados dois indivíduos, um jovem e um adulto, da espécie
migratória Tringa melanoleuca (maçarico-grande-de-perna-amarela) na beira de um lago.
Na segunda campanha foi observado somente um indivíduo jovem da espécie, além disso,
conforme compilação das aves da região centro-sul do Paraná, a espécie Bartramia
longicauda (maçarico-do-campo) já foi registrada no município de Palmas (STRAUBE et ai..
2005) e, portanto, possui potencial ocorrência na área do empreendimento.

4.7.4 Aves Ameaçadas

Quatro espécies ameaçadas ou quase ameaçadas foram registradas durante as
campanhas:

X

o9-
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• Amazona vinacea (papagaio-de-peito-roxo);
• Eleoscytalopus indigoticus (macuquinho);
• Xolmis dominicanus (noivinha-de-rabo-preto) e;
• Sporophila hypoxantha (caboclinho-vermelho).

A Amazona vinacea é considerada em perigo (categoria EN) em âmbito mundial,
vulnerável (VU) nacionalmente e quase ameaçada (NT) no Paraná (STRAUBE et ai, 2004;
SILVEIRA & STRAUBE, 2008; IUCN, 2012). É um psitacídeo endêmico do sul e sudeste da
América do Sul, ocorrendo apenas no Brasil, Paraguai e Argentina. Tem íntima ligação com
a Floresta Ombrófila Mista do sul e sudeste do Brasil e, assim, a destruição de seu hábitat
pelaalteração deste bioma representa a maior ameaça à espécie (STRAUBE et a!., 2004).

Figura 25 - Amazona vinacea (papagaio-de-peito-
roxo).

Figura 26 - Local ondefoi avistado o bando de
Amazona aestiva.
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5 IMPACTO SOCIO-AMBIENTAIS

5,1 Socioeconômico

A principal vantagem encontrada em empreendimentos eólicos consiste no fato de
ser uma alternativa menos poluente e agressiva ao meio ambiente, produzindo eletricidade
a partir de uma fonte limpa e renovável.

Frente à construção de outras fontes de energia elétrica mais comumente utilizadas
no país, que promovem um impacto sócioambiental negativo tais como poluição visual e
ambiental de uma térmica ou a área de inundação para construção de lago de barragens
com conseqüentes desapropriações no entorno dos mesmos para uma hidroelétrica, o
impacto socioambiental produzido por um empreendimento eólico pode ser considerado
mínimo, tendo em vista que seus principais pontos a serem questionados podem ser, na

W maioria das vezes, evitado, como por exemplo, a poluição sonora ou o efeito Flicker
causados pelo movimento das pás da turbina eólica. Tais problemas podem ser evitados
durante a fase de projeto respeitando, por exemplo, os limites de distanciamento à
habitações regidos pelas normas técnicas e leis vigentes.

De maneira positiva o impacto socioambiental causado pela instalação de um
complexo eólico pode ser temporário ou permanente. De forma temporária o ganho social
vem com o grande volume de obras trazido a região com a construção civil e instalação
eletromecânica do complexo eólico e de um aumento, mesmo que temporário, da população
local trazendo maior movimentação ao comércio local, bem como na locação de imóveis,
hotéis entre outros. Prestadores de serviços temporários seriam necessários como, por
exemplo, transporte para trabalhadores, mão de obra civil local, serviços de alimentação, e
principalmente trabalhadores nas áreas eletromecânicas seriam necessários para dar
suporte à instalação dos aerogeradores, construção de subestação entre outras estruturas
necessárias ao complexo eólico.

Além do aumento no volume de trabalho outro impacto positivo seria uma maior
(^, arrecadação de tributos com Imposta Sobre Serviços (ISS) ao município, decorrente das

atividades listadas acima.

Todo o investimento a ser realizado na região trará benefícios fiscais ao Estado, e
contribuirá como atrativo de novos investimentos na área de energia eólica no Paraná.

Outro ponto interessante a ser considerado recai sobre o turismo eólico. Apesar da
tecnologia eolioelétrica ser bem difundida no âmbito mundial, no Brasil a instalação de
usinas eólicas concentra-se basicamente na região nordeste, fazendo com que instalações
deste porte na região sul sejam atrativos para interessados locais por novas tecnologias,
estudantes, e pessoas em geral. A região que já possui alguns parques eólicos em fase de
implantação terá seu turismo eólico reforçado com a implantação de mais este Complexo de
Geração Eólica.
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5.2 Ambiental

Para a avifauna e quiropterofauna, os principais impactos negativos potenciais
durante a fase de implantação são entre outros:

• O aumento da circulação de pessoas e maquinários pesados durante a implantação;
• A perda de hábitat e a perturbação de hábitos;
• 0 atropelamento de aves terrestres;

Para o município de Palmas/PR foram registradas 179 espécies de aves
pertencentes a 50 famílias. Destas, 143 foram registradas durante as campanhas no local
previsto para o empreendimento, sendo quatro delas consideradas ameaçadas de extinção
mundialmente, nacionalmente ou regionalmente. As famílias com maior representatividade
de espécies registradas na campanha foram Tyrannidae (n=18 espécies), Emberízidae
(n=12) e Furnariidae (n-10).

Foram registradas em campo 43 espécies (30%) prováveis de serem suscetíveis a
colisões com aerogeradores.

Com intuito de minimizar os tais impactos medidas mitigadoras serão tomadas
durante a execução do empreendimento, tais como, programas de educação ambiental
junto à sociedade, presença de sinalizações no local do parque, entre outros.
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6 ÍNDICES DE INDISPONIBILIDADE (TEIF EIP)

O índice de disponibilidade de cada Parque Eólico (DiSP) é composto da Taxa
Equivalente de Indisponibiiidade Forçada (TEIF) e índice Médio de Indisponibilidade
Programada (IP), através da equação:

DISP =(1-TEIF-IP)

Os valores adotados para cada índice foram TEIF = 0,02 e IP = 0,01. Estes valores

são justificados em função da disponibilidade anual de cada turbina eólica, garantida pelo
f- fabricante, que é de 97%. Como a falha ou indisponibilidade de cada aerogeador é um

evento independente, isto é, não afeta o funcionamento dos outros aerogeadores da usina, o
índice de disponibilidade do Complexo de Geração Eólica é também muito próximo de 97%.

<w

/
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7 DESENHOS DE PROJETO

Os desenhos que integram este Memorial Descritivo e cumprem com as exigências
legislativa do órgão regulador, ANEEL ( Agência Nacional de Energia Elétrica), segundo a
Resolução Normativa NQ 391 de 15 de dezembro de 2009, são apresentados em APÊNDICE
e são indispensáveis ao entendimento a concepção do arranjo do Parque Eólico ÁGUA
SANTA 11.

Segue abaixo a listagem dos desenhos que complementam os estudos de projeto
básico:

- Arranjo Geral do Parque Eólico ÁGUA SANTA II (APÊNDICE C):

EOL102-ASA-05-CVDE-001

EOL102-ASA-05-CVDE-003

• Diagrama Unifilar (APÊNDICE D):

EOL102-ASA-05-ELDU-002

• Diagrama Unifilar de Serviços Auxiliares de Corrente Alternada (APÊNDICE E):

EOL102-ASA-05-ELDU -005,

• Diagrama Unifilar de Serviços Auxiliares de Corrente Continua (APÊNDICE F):

EOL102-ASA-05-ELDU -008,

• Diagrama Unifilar de Supervisão e Controle (APÊNDICE G):

EOL102-ASA-05-ELDU -011,
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8 ESTUDO DE COMPROVAÇÃO DE NÃO INTERFERÊNCIA

De acordo com a Resolução Normativa nD 391 da ANEEL [1], é necessário um estudo
comprovando a não interferência da usina eólica em outros parques eólicos já autorizados
caso estes estejam dentro da região de turbulência (região que dista de 20 vezes a altura
máxima da pá, considerando-se a direção predominante do vento) provocada pelos
aerogeradores da nova usina;

O Complexo de Geração Eólica ÁGUA SANTA está localizado na região de Palmas,
Paraná. Os seguintes Parques Eólicos estão em operação nesta região:

Tabela 13 - Parques Eólicos em operação na região de Palmas - PR

Parque Eólico Município/UF Potência

Horizonte Água Doce-SC 4,8 MW

Campo Belo Água Doce - SC 10,50 MW

Cascata Água Doce-SC 6.0 MW

Cruz Alta Água Doce - SC 30 MW

Água Doce Água Doce-SC 9MW

Eólio Palmas - PR 2,5 MW

Salto Água Doce- SC 30 MW

Amparo Água Doce - SC 22,5 MW

Aquibatà Água Doce- SC 30 MW

Não existem outros Parques Eólicos outorgados na região do projeto.

As coordenadas dos aerogeradores dos Parques Eólicos vizinhos foram obtidas junto
à Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (SCG) da ANEEL (Anexo C), de
onde foi verificado que nenhum aerogerador do Complexo de Geração Eólica de ÁGUA
SANTA está localizado a uma distância inferior a 20 vezes a altura máxima da pá (A altura
máxima da pá de um aerogerador SIEMENS SWT 113 com altura do cubo igual a 99,5 é 156
metros e, portanto, a distância mínima para outros Parques deve ser de 3120 m). A Figura a
seguir mostra a localização do Complexo de Geração Eólica de ÁGUA SANTA, junto com os
Parques Eólicos mais próximos ao projeto.

'''£&
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Figura 27 - Localização e distância entre os parques eólicos outorgadas pela ANEEL (o círculo hacburado
representa umraiode3120 mdoaerogerador maispróxima aoprojeto). Em vermelho: CGEÁGUA
SANTA; emazul: Parque Eólico ÁGUA DOCE; emvermelho escuro: Parque EólicoAMPARO; emrosa:

Parque Eólico EÓLIO; em amarelo: Parque Eólico HORIZONTE; em preto: Parque Eólico SALTO

A Declaração de Comprovação de Não Interferência em outros parques eólicos já
autorizados encontra-se disposta no APÊNDICE H do presente relatório.
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COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA II LTDA.
CGC. 16.520.230/0001-11

Rodovia BR 116, KM 180 - Centro 89.533-200
PABX: (49) 3253-3030 /(47) 3367 9474 Email; adriano@incomesenergia.com
São Cristóvão do Sul-SC

São Cristóvão do Sul - SC, 28 de janeiro de 2013.

Ao

Sr. José Claudinei Valentini

Chefe do Escritório Regionalde Pato Branco - ERPAB
Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Pato Branco - Pr.

Assunto: Licenciamento Prévio - Localização do EPIA e RIMA

c Prezado,

Considerando que os Complexos Eólicos Água Santa, Serra daEsperança e Rota das Arau
cárias localizados no município de Palmas englobam uma área contínua. Assim, foi definido junto a esta ins
tituição que o estudo ambiental a ser apresentado será unificado, constando o EPIA volume I e II e RIMA
junto ao Processo daEmpresa Rota das Araucárias I Energia Eólica LTDA, CNPJ n° 13.367.143/0001-88

Informamos que a nossa empresa se encontra à disposição para dirimir qualquer dúvida.

Com os protestos de elevadaestima e consideração, subscreve-se.

Mi
Eng° Adriano Jacksoi>0t5mes

Diretor Técnico

CREA-SCS1 043810-2
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -ANEEL

DESPACHO N° 2.373, DE 18 DE JULHO DE 2013.

Texto Oriamai

OSUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES EAUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO
D* AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. considerando odisposto na
Resolução Normaliva - REN n» 391, de 15 de dezembro de 2009, coque consta do Processo n.
48500.000635/2011-63, resolve:

Art Io Reaistrar orecebimento do requerimento de outorga da EOL Serra da Esperança
II ede seu sistema de transmissão de interesse restrito, com 13.800kW de potência instalada
visando aprodução independente de energia, localizada no município de Palmas, estado^Santa
Catarina, em favor da empresa Complexo Eólico Serra da Esperança II Ltda., inscr, anoCNP'sob
on° 16 519 640/0001-42, conferindo-lhe as prerrogativas estabelecidas no artigo 6 da retenda KhN
391/09' observadas as condições dispostas no §2" desse dispositivo, sendo de sua responsabilidade
ornais ajustes c/ou compensações decorrentes de eventual interferência, de que trata oilem 2.6
do ANEXO I da REN 391/2009, cm outros empreendimentos já outorgados, ou que tenham
registros para fins de habilitação técnica ecadastramento junto àEPE durante ocurso do Leilão de
Energia em que estejam participando,

Paráorafo único. O registro do recebimento do requerimento de outorga referido no
caput inclui oposicionamento georreferenciado dos aerogeradores da usina, conforme estabelecido
no Anexo deste Despacho, que se encontra juntado ao Processo supracitado eesta disponível no
endereço SGAN - Quadra 603 - Módulo I- Brasília - DF, bem como no endereço eletrônico:
www.aneei.gov.br.

Art. 2o Este registro tem vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação, nos
termos do §4° do arl. 6o da REN 391/09.

Parágrafo único. Havendo a revogação deste Despacho, o posicionamento dos
aerogeradores referido no parágrafo único do art. 1" será excluído do banco de dados
georreferenciado da ANEEL, sem que esse ato possa ensejar qualquer responsabilidade aANEEL
ou ao Poder Concedcnle,

HÉLVIO NEVES GUERRA

ANEXO

Posição dos Aerogeradores (S1RGAS 2000 Sul-Zona 22 S)
Altura do Eixo do

Rotor (rn)Aerogeradores X

7.063.915,00

7.063.815,00

7.064.375,00

7.063.675,00

7.063.955.00

7,064.095,00

426.875,00

428.095,00

427.155,00

429.235,00

428,755,00

429.675,00

99,50

99,50

99,50

99,50

99,50

99,50

Diâmetro tio

Rotor (m)

n:

113

113

113

113

113
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ANÁLISE
PROTOCOLO 11.801.334-4

EMPREENDIMENTO Complexo Eólico - Eólicas Sul

EMPRENDEDOR Rota das Araucárias IEnergia Eólicb LTDA
REQUER Licença Prévia - LP

APRESENTAM PARA ANALISE EPIA

CONSULTORA Arbore Engenharia

MUNICÍPIO Palmas - PR

Arota dasAraucárias protocolou no dia 30 de Janeiro de 2013, sob o protocolo dè número
11.801.334-4, o pedido de Licença Prévia (LP), para o Complexo Eólico no município de

. Palmas-PR.

O Complexo Eólico foi proposto pela associação de grupos empresariais Gaboardi
, Incomex e Torresani em uma área de 40,89 km2 O Complexo será formado: por três
W empreendimentos: SES - Serra da Esperança Ie II, com potencial de 29,9 MvV e 13,8

MW, respectivamente; ASA-Água Santa I, II e III com potenciais de 29,9 MW, 29,9 MWe
20,7 MW;eRAR-Rota das Araucárias Ie II, com 29,9 MWe 16,1 MW, na seqüência.
Ao todo, a Empresa solicita a liberação de sete licenças prévias para o empreendimento
Complexo Eólico. i

PROGRAMAS DE MEDIDAS AMBIENTAIS

PROGRAMA OU SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
i

i

Prover mecanismos eficientes para garantir a execução e o controle das kções e
atividades de planejamentos, implantação, operação até a desativação final do parque
eólico, no que se refere aos procedimentos, mantendo-se um elevado padrão de
qualidade nas atividades de mineração.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR
i
I

Visa disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de
trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvime.hto das
atividades propostas com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores.
Metodologia: Realização de laudo técnico, conforme as Normas Regulamentadoras do
Ministério doTrabalho. Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientpis.

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL-PMCSO j

Saúde e segurança individual e coletiva dos trabalhadores, privilegiando o instrumento
clínico-epictemiológico na abordagem da relação entre a saúde e a sua atividade
laborativa.

Metodologia: Atendimento a NR-7, da portaria n° 3214 de 1978, alterada em 29 de
Dezembro de 1994 através da Portaria n° 24, mais dispostos nos Artigos 168 e^169 da



o



C

secção V da C..L.T e na redação dada pela Portaria h° 68 de 08/05/9,6.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL j

Fornecer a sociedade as informações e esclarecimentos necessários sobre as
características de um parque eólico e os impactos por ele causados, bem!como as
soluções técnicas e as medidas mitigadoras, além da redução dos conflitos e problemas

1relacionados as atividades. j

Programa de visitação ao Parque e Trilha Ecológica j

Elaborar um programa junto as escolas públicas estaduais e municipais locais;, em que
serão feitas palestras para os alunos e visitação ao parque eólico e a alguma trilha
ecológica, se houver.

C Programa de Educação Ambiental nas Escolas da Região

Incentivar e conscientizar os alunos das escolas sobre a importância da coleta de lixo
para a preservação do meio ambiente/

Programa de Educação Ambiental interno ' ' \ '
i
i

í

Sensibilização e motivação dos funcionários. Deve ser implantada a rotina de
treinamentos contínuos aplicados a todos os funcionários da empresa, os orientando
quanto aos procedimentos ambientalmente corretos no exercício de suas funções.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-PCS j

Criação de um canal de comunicação contínuo entre o empreendedor e, a sociedade,
especialmente a população diretamente afetada pelo empreendimento.
Metodologia: Criação de um site, canal de comunicação para atendihento a
reclamações, sugestões e informações da comunidade, criação de folders e palestras
com a comunidade.

PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Identificar todos os tipos de materiais e/ou resíduos que poderão ser reapróyeitados,
reciclados e/ou comercializados, :

Metodologia: Confecção de folders informativos, implantação de cóntaíners
adequadamente identificados com os símbolos e as cores especificas para cad;a tipo de
material, treinamento e capacitação dos funcionários em relação a geração, | coleta e
destino adequado dos resíduos. i

PROGRAMA DE GESTÃO DE EFLUENTES SANITÁRIOS . -j '
í

Manter a qualidade da água prevenindo sua contaminação por águas servidas na área da
empresa. !
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Metodologia: Deverão estar em concordância à NB 7229 - Projeto, condução e
operação de sistemas de tanques sépticos, e a NB13969/97 - Tanques sé
Unidades de Tratamento Complementar e Disposição Final dos Efluentes Líquidos.

PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS j

As obras de terraplanagem, a movimentação de máquinas e veículos e as escavações
provocam ruídos, podendo prejudicar a saúde das pessoas e interferir na fauna. |
Metodologia: Medições dos níveis de ruídos e comparação com as curvas de avaliação
de ruído (p.e. Curvas NC-Norma 10152). NBR 10.151 -Limite máximo de ruído.!

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES EQUALIDADE DOAR j

A poluição atmosférica associada às atividades de terraplanagem para abertura de
estradas, deslocamentos de veículos sobre pisos arenb-argilosos, escavgções e

r . movimentação do solo, entre outras atividades, envolvem ressuspensão de poeira e
** queima de combustíveis fósseis. !. '

Metodologia: Atendimento a NBR 9547 de Setembro de 1997, que discorre a respeito da
Determinação da concentração Total pelo método amostrado de grande volume.

i

PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS !

A adoção do Programa assume um caráter preventivo, na' medida em qup serão
diagnosticadas as modificações físicas, químicas e bacteriológicas e ecológicas na
qualidade da água dos corpos hídricos existentes na área do empreendimento. Tal
diagnóstico permitirá a oportuna adoção/adequação de medidas de controle para
eventuais problemas.
Metodologia: Monitoramento com a finalidade de avaliar a interferência do
empreendimento. A freqüência de' amostragem- deverá ser trimestral e realizada por
técnicos especializados. Deverá ser realizado também avaliação das vazões dos dorregos
e o volume dos reservatórios naturais. ' " I

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FLORA j

A implantação do parque eólico poderá ocasionar a supressão de vegetação! para a
abertura de acessos ou implantação dos existentes, abertura de cavas para construção
das bases das torres dos aerogeradores; construção das linhas de transmissão è dos
prédios administrativos e operacionais. |
Metodologia: Atendimento a Lei n° 6938/81 e pelas Resoluções CONAMA n° 001;/1'986 e
n° 237/1997.

PROGRAMA DE SALVAMENTO DE FLORA SILVESTRE

Estabelecer os critérios de procedimentos relativos ao manejo de flora silvestre as áreas
afetadas. - |
Metodologia: Coleta de frutos, semestres, propágulos, estacas de indivíduos árbóreo-
arbustivos e plantas herbáceas. O material proveniente do resgate deverá ser abrigado
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em viveiros da região, ou construídos, especificamente para produção, de mudas
espécies nativas com uso previsto na recuperação de áreas degradadas e/ou tKÜjzação
no paisagismo, arborização do parque de acordo com os projetos ambientais propôs!

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FLORA

O monitoramento da flora de dará a partir de levantamento florístico e fitossociológicos
dos remanescentes florestais e da vegetação herbácea arbustiva existentes çientro do
parque, bem como das vegetações especificas de banhados e pelo acompanhamento do
desenvolvimento dos indivíduos introduzidos e/ou naturalmente regenerados, como
também pelo recrutamento de sementes. !

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA
. . -i

Estabelecer critérios relativos ao manejo de fauna silvestre em áreas de'influência de
empreendimentos e atividades. Consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de
impactos à fauna. |
Metodologia: Instrução Normativa n° 146/2007/ do IBAMA, Lei n° 6938/1981 e pelas
Resoluções CONAMA n? 001/1986 e n° 237/1997.
Dentro, do Programa de Monitoramento de Fauna serão enquadrados o Programa de
Monitoramento da Mastofauna Terrestre, Programa de , Monitoramento da
Quiropterofauna, Programa de' Monitoramento da Herpetofauna e Programa de
Monitoramento daAvifauna. j
PROGRAMA DE CONTROLE DA EROSÃO E ASSOREAMENTO • i

j
i

- i

Prevê a implantação em todos os acessos e terrenos que sofram terrapianage.rri de corte
e aterro de um sistema de drenagem das águas pluviais, consistindo de canáletas de
captação, valetas de escoamento, caixas de decantação de sólidos e sistemas de
dissipação de energia, em forma de caixa hidráulica.

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DEGRADADAS I
• i

Assegurar a preservação dos recursos hídricos, paisagísticos e da vegetação natural. As
áreas que sofrerão alteração permanente de uso, como a área. das torres e as demais
vias de acesso, estarão sujeitos a projetos específicos de arborização que respeitem os
limites funcionais, replantio de espécies da flora nativa, considerando a possibilidade de
reintrodução deespécies desaparecidas regionalmente. j

RECONSTRUÇÃO DE SOLOS DEGRADADOS i

Da perspectiva prática, os objetivos de-reconstrução dos solos incluem a obediência com
as leis vigentes, manejo adequado das águas, controle de erosão e minimizàção dos
custos de longo prazo.

REVEGETAÇÃO DOS TERRENOS
i

Para recuperação das áreas poderão ser adotadas técnicas nucleadoras, capazes de
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aumentara resiliência destas áreas, buscando imitar os processos sucessionais prif
e secundários naturais.

Metodologia: As técnicas de restauração foram selecionadas por sua fácil instalação"
baixo custo e com grande capacidade de interações interespecíficas e consequentemente
por serem facilitadoras de sucessão ecológica. j
Técnicas: Transposição de solo, transposição de galharia, transposição de chuva de
sementes, plantios de espécies nucleadoras, plantios de mudas em ilhas de alta
diversidade e poleiros artificiais.

•A ••
Tânia Alves de Lima

Estagiária do DLE - Biologia

Curitiba, 18 de Novembro de 2013

\AP
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DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS - DIBAP \
DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDADE - DBIO j

PARECER TÉCNICO N. ° 051/13- DIBAP/DBio I
/ !

DE: ' DBio •!

PARA: • DLE
EMPREENDEDOR: ARBORE ENGENHARIA

EMPREENDIMENTO: COMPLEXO EÓLICO - EÓLICAS SUL
EMPRESA Arbore Florestas,

CONSULTORA

ASSUNTO: Análise do EPIA - Estudo Prévio de Impacto Ambiental dos
Parques Eólicos, Água Santa, Serra da Esperança e Rota das
Araucárias. j

C- MUNICÍPIOS: Palmas-PR
!

PARECER TÉCNICO:

Trata-se da análise do EPIA - Estudo Prévio de Impacto Ambiental dos Parques Eólicos,
Água Santa, Serra da Esperança e Rota das Araucárias, Palmas - PR (Vol. 1- Texto).

i

i
• i

1. Descrição do empreendimento: j
i
I

O empreendimento em questão trata da implantação do COMPLEXO EÓLICO - EÓLICAS
SUL, Parques Eólicos, Água Santa, Serra da Esperança e Rota "das Araucárias, no município
de Palmas, no Estado do Paraná. \

2. Informações sobre fauna obtidas do EIA:

- Inicialmente, presume-se que os principais impactos de instalação dé- aerogeradores
(^, -verticais sejam sobre os grupos de Aves e Morcegos. Como não existem-séries históricas

de informações sobre estes impactos no Brasil e especialmente no Paraná, procuramos
estimular as empresas de consultoria a obter o máximo de informações relacionadas aos
grupos citados. '
No EPIA ,são descritos impactos sobre espécies de morcegos em Portugal e Estados
Unidos, sendo que os monitoramentos realizados em Portugal, apresentaram baixasltaxas
de mortalidade de morcegos, enquanto em determinados parques eólicos dos EUA, foi
justamente observado o inverso'(p. 147 EPIA). !
Já no Rio Grande do Sul, o parque eólico de Osório, em razão de sua localização e porte,
tem causado mortes principalmente em morcegos insetívoras durante meses quentes (p.
147 EPIA).
As espécies de morcegos com o maior risco de serem afetadas por empreendimentos
eólicos são as pertencentes às famílias de insetívoras Mollosidae e Vespertilionidae (p.
155). - j
Foram registradas 11 espécies correspondentes a três famílias, para o município de
Palmas, das, quais nove registradas em literatura para a região, sendo, portanto, de
provável ocorrência. Oito espécies (duas famílias) foram encontradas durante os trabalhos
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de campo nas AI do empreendimento. Duas delas foram capturadas: Histiotus velatuse
Eptesicus diminutus (VespertiIionidae)[p. 153]. ]
Os gêneros Lasiurus, Myotis, Eptesicus e Tadarída são os mais suscetíveis a serem
afetados por empreendimentos eólicos e destes M. ruber, M. nigrícans, M. Le\\/s, E
diminutus, £ furinalise T. brasiiiensisocorrem na área do empreendimento (p. 155).!
Na área do empreendimento há escassez de ambientes preferidos pelas espécies citadas
(florestas, abrigos fendas em rochas, cavernas, ocos de árvores ou construções humanas)
o que pode favorecer a baixa probabilidade de acidentes com os morcegos (p. 160). j
Com relação aos impactos ambientais sobre as aves durante a operação de um
empreendimento eólico, são mais relevantes sobre aves aquáticas e limnícolas, migratórias
ou espécies que realizam deslocamentos sazonais de menos amplitude, utilizando asjáreas
como locais de invernada ou reprodução, e em aves de rapina (p. 183). ' j
Foram registradas 13' espécies de aves aquáticas na área, o que eqüivale a 9°/p das
espécies suscetíveis a colisões. Rapinantes perfazem um percentual de 11% e outras
espécies 10%. Espécies com baixo risco perfazem 70% (p. 199).
Há o risco de colisões de rapinantes ocorrerem com aerogeradores pelo fato. destas laves,
durante o vôo, direcionarem parte de sua atenção ao solo em busca de presas (p. 212).
Uma observação importante é a de que não foram observadas aves migratórias voando
em bandos. . j
O trabalho está bem organizado e ilustrado, de forma que propicia uma noção razoável do
empreendimento e seus possíveis impactos.
A princípio não temos óbices a este empreendimento, no tocante aos impactos sobre a
fauna, desde que sejam seguidas as medidas mitígadoras sugeridas (p. 225 a,230) b que
devem ser consideradas, pois apesar, da área objeto de implantação do empreendiitiento
ter probabilidades menores de acarretar impactos, tanto à Quirópterofauna quanto.à
Avifauna, necessitamos de melhores informações sobre,os grupos com maior risco,ia fim
de, podermos identificar e determinar medidas protetoras ou mesmo evitar que jestes
empreendimentos sejam incentivados.

É o parecer,

Curitiba, 14 de novembro da

Márcia de G
Chefe do D.

ire^r Iossültno
rsidade - DBio

Mauro de Moura Britto
Biólogo do DBio

- ' DIBAP - IAP
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IAP
INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ ,

OFÍCIO N° 026/014 - IAP/DLE

Curitiba, 13 dé fevereiro de 2014.

Prezado Senhor,

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

O Instituto Ambiental do Paraná - IAP informa a esta Arbore Engenharia, que após efetuar jo
check-list dos seguintes protocolados do EIA/RIMA:

11.801,333-6 Complexo Eólico Água Santa Ltda.

11.801.3337-9 Complexo Eólico Água Santa II Ltda.

11.801.336-0 Complexo Eólico Água Santa III Ltda.

11.801.334-4

11.801.335-2

11.801.331-0.

11.801.332-8.

Rota das Araucárias I - Energia Eólica Ltda.

Rota das Araucárias II - Energia Eólica Ltda.

Complexo Eólico Serra da Esperança I Ltda.

Complexo Eólico Serra da Esperança II Ltda.

Todos com potencial localização no município de Palmas —. Paraná detectou a

necessidade de enquadrar o Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório de

Impacto Ambiental - RIMA apresentado por está Arbore Engenharia, ao Termo de Referência

contendo as Diretrizes conforme a disciplina a Resolução CONAMA 01/86, em anexo. :

. Outrossim, a estrutura do EIA/RIMA, além de atender a legislação vigente, e, em

especial os objetivos e princípios expressos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, jo
EIA/RIMA obedecerá a estrutura e demais exigências constantes na Resolução acimja
mencionada. i

- Equipe Multidisciplinar - As pessoas físicas ou jurídicas contratados para elaboração do

EIA/RIMA deverão estar registrados no Cadastro Federal de atividades e instrumentos de

Defesa Ambienta! sob a responsabilidade do IBAMA, conforme Resolução CONAMA n° 001/8E;

A equipe multidisciplinar deverá ser discriminada nominalmente, logo após a pagina de

rosto do EIA e do RIMA. Cada nome deverá ir acompanhado da classe profissional a que

pertence da função desempenhada no EIA e no RIMA, do número da inscrição na entidade

profissional e da assinatura de todos os integrantes da equipe em, pelo menos, no originai.

Ainda é obrigatória, a apresentação da A.R.T. - Anotação ou Registro de Responsabilidade

Técnica para cada um dos profissionais relacionados, quando cabível. !

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 130215 100 jCuritiba jParaná | Fone [41] 3213 3700 | Fax [41] 3333 6161 www.pr.gov.br/iãp
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INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
jftlLogo após .a discriminação da equipe, deverá vir o nome da empresa consultora que

elaborou o EIA e o RIMA, acompanhados do endereço, telefone, e-mail, nome do coordenadpr

geral da equipe multidisciplinar para contato e cópia do registro no cadastro Técnico Federal. ;
Em seguida, deverá vir a discriminação do empreendedor, sua denominação oficial,

acompanhada do endereço, telefone, e-mail e nome do representante para o contato.

Todas as páginas do EIA/RIMA deverão vir rubricadas pelo coordenador geral da equipe

multidisciplinar, pelo menos, 1 (um) jogo. i

- Entrega do EIA/RIMA - Deverão ser apresentados, preferencialmente em folhas de
tratamento A4C 210 x 297 m /. A fotografia deverá ser original em todas as cópias (não serão
aceitas cópias com fotografias, fotocópias) e devidamente legendada. Os mapas, tabelas ;e
quadros deverão ser legíveis, com escalas, informando as origens, datas e demais detalhes
que sejam necessários. Deverá ser entregue a.este Instituto 4 (quatro) cópias impressas e|6
(seis) em meio digital (CD) - sendo uma, em formato PDF, não bloqueado. í

Oempreendedor deverá encaminhar o EIA/RIMA para as seguintes instituições, com cópias.Ja
este IAP, do comprovante de entrega dos mesmos: I

• Prefeitura; • i \

• Câmara municipal; j

• Biblioteca Publicado município; !

• IPHAN - Pré- memória /PR;

• Ministério Público Estadual e/ou Federal; ;

• Universidades Regionais; -,..-'

• Conselhos de Meio Ambiente.

-Taxa Ambiental - Conforme a estabelecido pela Lei Estadual 10.233/92, Lei da Taxa

Ambiental, deverá ser pago o valor de 272 UPF's.

Observação: A Equipe Multidisciplinar deverá ser composta por profissionais correspondente a
i

cada meio específico, ou seja, a área'de conhecimento.

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | 80215 100 | Curitiba | Paraná ]Fone [41] 3213 3700 | Fax [41] 3333 6161 www.pr.gow.br/iap
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INSTITUTO AMBIENTAL
DO PARANÁ

Atenciosamente,

De acordo,'

Noeme Moreira de Oliveira

Socióloga/DLE- DRT 155/PR

jQsfo Koczicki
Chefe do Departamento'de Licenciamento Estratégico-DLE

Mauro Scharnik

Diretor de Cdntrole de Recuftsos Naturais - DIREN

ARBORE ENGENHARIA

Avenida Dr. Guilherme Dumont Vilares, 1050 - Morumbi
05640-001 . SÃOPAULO-SP
NMO/DAPD

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Rua EngenheiroRebouças, 1206J80215 1001 Curitiba | Paraná | Fone [41] 32133700 | Fax [411 3333 6161 www.pr.gov.br/iap
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IAP
INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ

OFICIO N° 033/014 - IAP/DLE

Curitiba, 13 de fevereiro de 2014.

Prezado Senhor,

PARANÁ
GOVERNO 00 ESTADO

O Instituto Ambiental do'Paraná - IAP informa a esta Arbore Engenharia, que após efetuar ó

check-list dos seguintes protocolados do EIA/RIMA: - !

11.801.333-6 Complexo Eólico Água Santa Ltda. j
11.801.3337-9 Complexo Eólico Água Santa II Ltda. j
11.801.336-0 ' Complexo Eólico Água Santa III Ltda.

11.801.334-4

11.801.335-2

11.801.331-0

11.801.332-8

Rota das Araucárias l - Energia Eólica Ltda.

Rota das Araucárias II - Energia Eólica Ltda.

Complexo Eólico Serra da Esperança I Ltda.

Complexo Eólico Serra da Esperança II Ltda.

Todos com potencial localização no município de Palmas - Paraná detectou á

necessidade de enquadrar o Estudo de ImpactoAmbiental - EIA e seu respectivo Relatório dè

Impacto Ambiental - RIMA apresentado por esta Arbore Engenharia, ao Termo de Referência

contendo as Diretrizes conforme a disciplina a Resolução CONAMA 01/86, em anexo! !

Oütrossim, a estrutura do EIA/RIMA, além de atender a legislação vigente, e, enii
i

especial os objetivos e princípios expressos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o

EIA/RIMA obedecerá a estrutura e demais exigências constantes na Resolução acima

mencionada.

- Equipe Multidisciplinar - As pessoas físicas ou jurídicas contratados para elaboração dó

EIA/RIMA deverão estar registrados no. Cadastro Federal de atividades e instrumentos de

Defesa Ambientalsob a responsabilidade do IBAMA, conforme Resolução CONAMA n° 001/88;

A equipe multidisciplinar deverá ser discriminada nominalmente, logo após a pagina de

rosto do ÊIA e do RIMA. Cada nome deverá ir acompanhado da classe profissional a que

pertence da função desempenhada no EIA e no RIMA, do número da inscrição na entidade

profissional e da assinatura de todos os integrantes da equipe em, pelo menos, no original. j

Ainda é obrigatória a apresentação da A.R.T. - Anotação ou Registro de Responsabilidade

Técnica para cada um dos profissionais relacionados, quando cabível.

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | 80215 100| Curitiba | Paraná | Fone Í41] 3213 3700IFax [41] 3333 6161 www.pr.gou.br/iap •
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IAP
INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ ARANA
Governo do estado
iftiLogo após a discriminação da equipe, deverá vir o nome da empresa consultora que

elaborou o EIA e o RIMA, acompanhados do endereço, telefone, e-mail, nome do coordenador
geral da equipe multidisciplinar para contato ecópia do registro no cadastro Técnico Federal, .j

Em seguida, deverá vir a discriminação do empreendedor, sua denominação oficial,
acompanhada do endereço, telefone, e-mail e nome do representante para ocontato,
Todas as páginas do EIA/RIMA deverão vir rubricadas' pelo coordenador geral da equipe

multidisciplinar, p,elo menos, 1 (um) jogo.

- Entrega do EIA/RIMA - Deverão ser apresentados, preferencialmente em folhas r)e
tratamento A4C 210 x 297 m /, Afotografia deverá ser original em todas as cópias (não serão
aceitas cópias com fotografias, fotocópias) e devidamente legendada. Os mapas, tabelas |e
quadros deverão ser legíveis, com escalas, informando as origens, datas e demais detalhes
que sejam necessários. Deverá ser entregue a este Instituto 4 (quatro) cópias impressas e:6
(seis) em meio digital (CD) - sendo uma, em formato PDF, não bloqueado. |

Oempreendedor deverá encaminhar oEIA/RIMA para as seguintes instituições, com cópias' a
este IAP, do comprovante de entrega dos mesmos:

Prefeitura;

, Câmara municipal;

Biblioteca Pública dò município;

IPHAN - Pré-memória / PR;

Ministério Público Estadual e/ou Federal;

Universidades Regionais;

Conselhos de Meio Ambiente.

- Taxa Ambiental - Conforme a estabelecido pela Lei Estadual 10.233/92 Lei da Taxa

Ambiental, deverá ser pago ò valor de 272 UPF's. i

Observação: A Equipe Multidisciplinar deverá ser composta por profissionais correspondente, a

cada meio especifico, ou seja, a área de conhecimento. •

Rua Engenheiro Rebouças, 12061 80215 100 | Curitiba | Paraná | Fone [41]3213 37001 Fax[41] 3333 6161 www.pr.gov.br/iap
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INSTITUTO AMBIENTAL
DO PARANÁ

Atenciosamente,

Noeme Moreira de Oliveira
Socióloga/DLE - DRT 155/PR

De acordo,

jsto Koczicki

Licenciamento Estratégico-DLEChefe do Depaftament

Ao

GRUPO ARBORE

Avenida Getúlio Vargas, 649, Centro
88750-000 Braço do Norte - SC
NMO/DAPD

flaiiro Scharrijik
Diretor de Controle de Recursos Naturais - DIREN

PARANÁ
- GOVERNO DO ESTADO

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | 80215 100 | Curitiba | Paraná | Fone [41] 3213 3700 | Fax [41)3333 6161 www.pr.gou.br/iap
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INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ
PARANÁ
GOVERNO' DO ESTADO

TERMO DE REFERENCIA

ENERGIA EÓLICA

Este Termo'de Referência visa orientar a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo
Relatório de impacto Ambiental (RIMA), a.serem apresentados pêlos empreendedores ao Instituto
Ambienta] do Paraná, para fins de instituição de processo de licenciamento prévio de projetos de energia
eólica em pianta com potência instalada superior a 10 MW, observado o disposto pelas Resoluções
CONAMA 001/86 e 279/01 e Resolução Conjunta SEMA/IAP 09/2010.
O empreendimento deverá ser concebido de modo a.preencher os requisitos estabelecidos pelo' órgão
ambiental neste Termo, elaborado considerando as exigências da Resolução CONAMA n° 001/1986.;

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO EIA

1. Dados Cadastrais

1.1 Identificações do Empreendedor - ' ;
1.2 Identificações do Empreendimento < ' , ' ;
1.3 Identificações da empresa responsável pelos estudos ambientais ' ' :
1.3.1 Equipe Técnica
1.3.2 Apresentação, de cópias de ART's

2. Justificativa e objetivos do empreendimento
2.1 Análises do contexto social, econômico, ambiental e energético em que o empreendimento se insWe.
2.2 Objetivos gerais e específicos dó projeto. ;
2.2.1 Referência a: produção anual prevista' (em GWh); finalidade (autoproduçâo, com o;u sem
comercialização de excedentes; produção independente); tipo de sistema (isolado, interligado ou.integrado)
período de implantação; vida útil; custos (total e participação dos custos das ações referentes ao meio
ambiente; energia produzida (R$/kW).
2:2.2 Enquadramento do projeto na política nacional de energia.
2.2.3 Benefícios esperados com a concretização do projeto.
2.2.4 Centenário esperado com a não realização do projeto.

3. Área de inserção do empreendimento (alternativa preferencial) i
3.1 Localizações do empreendimento:- i
Apresentar a localização do empreendimento através de descrição e .elaboração de mapas detalhados, <
coordenadas em UTM. ' , j
3.2 Características gerais da área de inserção do empreendimento
3.2.1 Área total do empreendimento (ha) explicitaráreas de ampliação futura.
3.2.2 Principais acessos - Apresentação de mapas detalhados das estradas, principais e secundárias,
acessos secundários e particulares e caminhos utilizados para chegar ao local do empreendimento, i
3.2.3 Identificação da presença de: !
a) Unidades de conservação (UC) ou zona de amortecimento definida erh plano de manejo, ou, se ausente,
em raio estabelecido pela Resolução CONAMA 13/90 (10 km de área circundarite) ou que lhe suceder.
Especificar: distância; nome; categoria de manejo, jurisdição e órgão gestor da UC. !
b) Áreas indígenas; comunidades tradicionais. v ;
c) Áreas urbanas,.povoados; unidades de serviços básicos e comunitários. - \
Apresentar planta, de localização da usina eólica em escala adequada, identificando: rede hidrográfica,
áreas urbanas, povoados, Unidades de Conservação, delimitação das áreas' de reserva legal e Área de
Preservação Permanente - APP, unidades de serviços básicos e comunitários que se encontram próiamos
a área de entorno do empreendimento ou ás vias de acesso a serem utilizadas pelo empreendimento
(incluir legenda para a simbologiá utilizada).
3.3' Potenciais eólico \
3.3.1 Medições - Descrição dos métodos empregados, período e localização dos pontos (coordenadas-.
UTM; município; bacia hidrográfica; área de abrangêcia) das medições.
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Os dados anemométricos devem ser resultantes de medição realizada conforme determ
específica da agência reguladora (ANEEL). |

3.3,2 Caracterização do potencial eólico (1)
. a) Altitude (m)

b) Temperatura ambiente média.anual (°C).
c) Umidade relativa.média anual (%). i !
d) Velocidade média anual do vento (m/s).

. e) Máxima rajada de vento local (m/s)
f) Altura de medição do vento (m).
g) Direção predominante do vento. r
h) Fator de forma deweibull k.. j
i) Fatorde escala deweibull.c (m/s), j
j) Intensidade de turbulência (média anual). i
k) Intensidade de turbulência máxima. j.
I) Rugosídade média do terreno (zO) (m). |

(1) Fonte: Ficha Técnica de Usinas Eólicas - Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL disponível em: HTTP://www.aneel.gov.br

4. Arranjo geral do empreendimento

4.1 Área útil e área.constrúída; incluir áreas para expansão futura.
4:2 Principais estruturas e infra-estrutura associada.
4.3 Planta de anteprojeto, contendo os detalhes de usina eólica em escala adequada, identificando:
aerogeradores, plataformas, subestação, rede de transmissão/distribuição interna e externa, edifícios de
comando, escritórios, acessos. •

|

5. Alternativas Locacionais

5.1Quadro-síntese comparativo dos resultados dos estudos de diagnóstico e avaliação dé impactos
desenvolvidos para cada uma das alternativas locacionais, abordando aspectos socioeconômicos, bióticos e
físicos, inclusive condições de vento.
Caso não seja apresentada nenhuma alternativa locacional, justificar. t -
5.2 Critérios mínimos para a seleção das alternativas locacionais para a implantação do empreendimento
deverá oóservár os seguintes critérios mínimos:
a) Exigências do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC),
constantes na Lei Federal n? 9.985/2000 ou que lhe suceder. j
b) Políticas florestais e de projeção a biodiversidade, estabelecidas na Lei Estadual n° 11.054/1995 (Lei

Florestal do Estadodò Paraná). !
c) O disposto no Plano Diretor de Recursos Hídricos, quando existente para a bacia hidrográfica onde o
: empreendimento se localizará, no que tange às áreas de restrição de uso para fins de proteção e

conservação de recursos hídricos. , !
d) As condições ambientais da área e entorno do empreendimento e dos acessos a serem, por ele

utilizados, de forma a minimizar transtornos às atividades econômicas, aos serviços públicos-e aos
moradores e usuários ali existentes. ' .

6. Alternativas tecnológicas

Descrição sucinta das tecnologias existentes e justificativa da alternativa escolhida, a qual deverá estar de
acordo com o conceito de melhor técnica disponível; referência a empreendimentos similares existentes em
outras localidades. I

DO ESTADO
inação

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | 80215100 [Curitiba | Paraná | Fone [41] 3213 3700 | Fax[41 j 3333 6161 www.pr.gov.br/iapi



•l^tfjf

f *



INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ

ARANA

7. Descrição do empreendimento

7.1 Especificações dos sistemas e equipamentos.
7.1.1 Turbinas eólicas

Governo do ESTADO

Fabricante das turbinas: Modelo; Classe de vento iec:

Numero de turbinas: Potência instalada total (kW) Fator de capacidade:
Vel. De vento normal (m/s): Vel. De vento de partida (cut-

in) (m/*s): "
Vel. De vento de corte (CUT-out) (m/s):

TECNOLOGIA: ( ) Velocidade
gerador síncrono.

variável e ( ) Velocidade variável, gerador!
indução e escorregamento variável, j-

de

() Velocidade variável e
gerador de indução
duplamente alimentado.

( ) Velocidade fixa e' gerador! de
introdução corotorem gaiola. i

MULTIPLICADOR

VELOCIDADE:

() Outra - especificar:

() Possui, com razão de: () Não possui

CONTROLE

POTÊNCIA:
DE ( )Passo variável (

pitch)
() Estol (stall) () Estol ativo (active stall)

TURBINAS(S): Potência nominal:

kW

Potência de Máxima pot. Gerada (média de 10
minutos): kW minutos): kW
referência: kW

7.1.2 Geradores - especificações
fl

!

GERADORES

(S)
NÚMERO

Pot.

Nominal.

Aparente
(kVA)

Rotações
Operação
(rpm)

Fator de

Potência

Rotação .
/

Potência

(rpm/kW)

Tensão
(kV)

Classe de

Isolamento

Data de

Entrada em

operação i

p / i

7.1.3 Rotor aerodinâmico

Diâmetro (m): Área

(m*):
varrida Faixa de rotação

(rpm)
Numero de pás:

7.1.4 Torres - especificações
ALTURA DO EIXO DO

ROTOR (m):
TIPO:

Espaçamento entre torres (m2)

7.1.'5 Ruído

MATERIAL: PESO(KGF):

Nível de ruído na base da torre (dB) | Referente ã velocidade de vento de m/s i

7.2 Demais estruturas associadas

• Base e plataforma de montagem dos aerogeradores;
• Edifício de comando;
• Sistema de distribuição e transmissão de energia interna e externa;
• Subestação;
• Sistemas de proteção;
• Acessos internos e externos.
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7.3 Fases do empreendimento ;
7.3.1 Fase de planejamento
Descrição das atividades realizadas para fins de:

• Repasse de informações sobre o empreendimento pretendido aos diversos segmentos sociais
envolvidos direta e indiretamente coma a implantação deste. ;

7.3.2 Fasede implantação
a) Obras civis
Caracterização, descrição e' mapeamento em escala adequada, da infra- estrutura necessária para a '•
implantação do empreendimento, contemplando, no mínimo, as seguintes informações:

• Dimensionamento preliminar das unidades a serem implantadas, como canteiro de obras é acessos
internos e externos a serem utilizados. -

• "Descrição dos equipamentos e técnicas construtivas envolvidos nas obras de fundações, acessos,
cabeamento, assentamento das torres, etc.

• Estimativa de volumee origem de solo e material terroso a ser utilizado em.cortes e aterros. [
• Fornecimento de água (rio, ribeirão, lagoa, poço, rede pública etc). I
• Horário de regime de funcionamento dos setores administrativo e operacional.
• Número de empregados: total; contratação direta e indireta; qualificação; função. j .
• Leiaute da área de implantação do empreendimento em escala adequada, destacando: as áreas de

remoção9 de vegetação, de empréstimo, bota-fora, alojamentos, refeitórios, depósitos, !oficina
mecânica, pontos de emissão de efluentes; redes de. drenagem e efluentes líquidos, sisternas de

. tratamento de efluentes industriais e sanitários; pátios de .serviços e manobras, faixas de proteção.
• Cronograma físico.

7.3.3 Fase de operação
• Sistema de iluminação; consumo de energia elétrica previsto (kWh/mês), procedentes de geração

própria e de demanda contratada.
• , Consumo de combustíveis auxiliares e situações de uso.
• Consumo domésticos e operacional médio de água: base diária ou mensal; fontes de fornecimento

de água (rio, ribeirão, lagoa, poço, rede pública etc). " ~ '' \
• Sistema de ateamento elétrico.

• Equipamentos meteorológicos. !
• Horários e regime de funcionamento dos setores administrativo e operacional. ' l
• Manutenção preventiva. j
• Empregados: numero total; distribuição entre contratações diretas e indiretas; qualificação; função;

origem: cronograma de contratação; sistema de alojamento, alimentação e transporte.
7.3.4 - Fase de desativação ou repotenciação
7.3.5 Caracterização da fase de desativação do empreendimento e analise da alternativa de j
repotenciação. \ j
7.4 Caracterização, no mínimo, dos seguintes aspectos, segundo as fases de planejamento, implantação e
operação do empreendimento, com indicação dos equipamentos/sistemas de controle que serão utilfzados,
respectivas eficiências esperadase os monitoramentos que serão realizados: i í
7.4.1 Fontes de distúrbios - A descrição das fontes de distúrbios e de interferências deve incluir: Campo
eletromagnético e Sombreamento (efeito estroboscópicò).
7.4.2 Efluentes líquidos industriais e sanitários e serem gerados.
7.4.3 Resíduos sólidos gerados:

A descrição dos resíduos sólidos gerados pelo empreendimento deve incluir i
a) Caracterização estimada e classificação segundo a norma ABNT NBR 10;114.
b) Forma de acondicionanriento; local de armazenamento transitório.
c) Transporte interno e externo; disposição final. - - \
d) Quanto ao plano de gerenciamento de resíduos perigosos gerados no processo, deverão ser !
observadasas diretrizes estabelecidas no §20 do artigo 39 da Lei n° 12,305/2010. !
7.4.4 Emissões atmosféricas- A descrição das emissões atmosféricas, durante a fase de implantação, deve
incluir as fontes de geração. ;

i'

' • i
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7.4.5 Resíduos e vibrações- A descnçao das emissões de ruídos e vibrações deve incluir:
a) Identificação de eventuais pontos de geração e níveis de emissão de ruídos e vibrações e sua área de
abrangência, observando a norma ABNT NBR 10151/00. , . , !
b) Os equipamentos/sistemas que serão utilizados para a medição, respectivas eficiência esperadas e os
monitoramentos que serão realizados. . -

8. Definição das áreas de estudo

8.1 Meios físicos e bióticos , !

As áreas mínimas a serem consideradas nos estudos:

• Área de influência Direta (AID) - até 10 km da linha perimétrica da área principal do empreendimento,.
onde os.impactos incidem de forma primária. A área de interferência direta poderá se estender ;caso.a
incidência do impacto direto extrapole esse limite.
• Área de influencia Indireta (Ali) - abrangência regional ou da bacia hidrográfica na qualse insere o
empreendimento, onde os impactos incidem de forma secundária ou terciária. j

^ 8.2 Meio socioeconômico !
As áreas mínimas a serem consideradas nos estudos devem ser: i

• Área de Influência Direta (AID) - limites das propriedades que conformarão o parque-eplico e
aquelas sujeitas ao incremento de trafego pesado, à abertura e adequação' de vias de aceçso, ao

• alcance de ruídos e demais interferências diretas do empreendimento. i
• Área de influência Indireta (AN) - limites municipais que envolvem a Área de Influência Direta.!

8.3 Delimitação das Áreas de influencia Direta e Indireta dos meios físicos/biótico e socioeconômico érn
mapa, preferencialmente em escala 1:10.000 e em imagens de satélite (programa Google Earth ou outros),

. com indicação: v' i
a) Das coordenadas geográficas (latitude/longitude) ou UTM (Universal Transversa de Mercator), pelo
menos de um ponto central, com indicação de sistema de referência. i
b)Da localização do terreno em relação a, pelo menos, dois logradouros principais, às principais redes
viárias e a corpos d'água mais próximos, indicando, indicando as respectivas denominações .
c) Da localização de Unidades de conservação e respectivas zonas de amortecimento, linha i(s) de
transmissão de energia elétrica existentes ou em projeto.
d) Dos pontos de lançamento dos efluentes domésticos e industrial.após tratamento,
8.4 Delimitação do perímetro de empreendimento, georreferenciado em arquivo formado shape ou dxf.

9. Diagnóstico j
s- 9.1 Considerações gerais j -
%^, 9.1.1 Odiagnóstico deve ser realizado para cada uma das alternativas locacionais consideradas. !

9.1.2 O diagnóstico'ambiental da área de influência deve consistir uma análise integrada, realizada a
partir de levantamentos secundários e primários dos componentes e caracterizado a situação ambiental
da área de influência antes da implantação do empreendimento. . !
Devem ser contempladas as variáveis suscetíveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos significativos
das ações, do empreendimento (fases de planejamento, implantação, operação e desativação) e suas
conseqüências. ; •
9.1.3 O diagnóstico de cada fator ambiental deve ser apresentado segundo: metodologia; resultados;
bibliografia

As informações devem ser apresentadas, quando couber, em planta planialtimétrica em escala compatível
e ainda, acompanhadas de fotos datadas e com legendas explicativas.
9.2 Classificação de alternativa locacional

. Especificar os graus de vulnerabilidade natural, de potencialidade social e de risco ambiental da
alternativa locacional e se-esta constituiu área prioritária para conservação. !
9.3 Unidades de conservação
9.3.1 Identificação, na área de influência indireta, das áreas com potencial para o estabelecimento de
unidades de conservação de sítios ímparesda reprodução, considerando-se que tais áreas deverão ter a
capacidade de manter espécies raras, endêmicas ou em extinção. As áreas prioritárias à aplicação da
compensação ambiental deverão levar em conta os aspectos de similaridade entre o ecossistema
impactado e as áreas recomendadas à compensação.

i
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9.4 Fatores ambientais i
9.4.1 Meio Físico •
a) Clima e condições meteorológicas
A caracterização do clima e das condições meteorológicas da área potencialmente atingida pelo
empreendimento deve incluir. ' " . j

• Dados sazonais de circulação, direção e velocidade dos ventos; i
• Dados da temperatura local (médias máximas e mínimas anuais); j
• Delimitação de período seco e chuvoso; dados plúviométricos (base de dados mínima de 10

anos); umidade do ar;
• . Componentes de balanço térmico de radiação à Superfície do sol;
• Nebulosidade - informações quali-quantitativas de visibilidade na área - estimativas mensais do

número de dias/horas com visibilidade reduzida na região; !
• Mapeamentodo clima e condições meteorológicas em escala adequada,

b) Qualidade do ar ' ,
C, Acaracterização da qualidade do ardeve incluir tipos, concentrações e fontes de emissão de poluentes nas

proximidades do empreendimento e das vias de acessso a serem utilizadas.
c) Ruído , í
Acaracterização dos níveis de ruído na região do empreendimento deve observara NBR, 10151/00 è incluir

• Mapeamento dos pontos de medição. i
- Caracterização das fontes e níveis.de ruído, em dB(A), na área de influência do empreendimento,

próximo a povoações existentese das condições atmosféricas maisfreqüentes (designadamente do
- vento). . |

d) Utilização do Espaço Aéreo - Consulta à ANAC para identificação de aviação e localização de aeroportos
na área de influência do empreendimento.
e) Geologia . . .

'. A caracterização geológica da área potencialmente atingida pelo empreendimento deve incluir
• Caracterização geológica, identificando locais de interesse geológico (ex: afloramentos rochosos),

fisiográfica e litológica com indicação da mineralogia. \ •~ '.
• Mapa geológico em escala adequada. '
• .Identificação e mapeamento dos recursos geológicos existentes e eventuais locais de exploração

existentes ou previstos (processos de pesquisa e lavra no departamento nacional de pesquisas
minerais-DNPM). j

f) Geomorfologia i
, Acaracterização geomorfológica da área potencialmente atingida peto empreendimento deve incluir:'
^ • Caracterização e classificação das formas de relevo, quanto à sua gênese (formas cársticas,

formas fluviais, formas de aplainamento, etc).
• Mapa geomorfológico em escala adequada.
• Para o caso de ocorrência de elementos cársticos devem ser realizados estudos de natureza

espeleológica
• Mapeamento de suscetibilidade à erosão e aptidão para a ocupação.

g) Pedologia ,» - - j
A caracterização dos solos da área potencialmente atingida pelo empreendimento deve incluir: !

• Caracterização da(s) unidade(s) pedológica(s). j .
• Definição de classes de solos caracterizadas morfológica e ánaliticamente.
• Mapa pedológico em escala adequada.

h) Recursos Hídricos !
A caracterização dos recursos hídricos deve abordar, no minimo: i

• ' Hidrologia superficial • '•.
• Bacia hidrográfica onde insere o empreendimento e características físicas destacando o curso

d'água principal, os possíveis mananciais de abastecimento e descarga de influentes \e suas -
respectivas classificações. / '

• Qualidade do corpo d'água receptor de efluentes de empreendimento, quanto às vazões e, rio
mínimo, aos parâmetros físico-quimicos e biológicos: pH, turbidez, oxigênio, dissolvido,! 0BO5,
sólidos suspensos totais, sólidos dissolvidos totais, temperatura. '
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i)Hidrogeologia
Caracterização dos aqüíferos subterrâneos, indicando-se: '

Lençol freátíco.
Localização e aspectos geológicos.
Relação das águas subterrâneas com as superficiais e com.as'de outros aqüíferos.
Profundidade dos níveis de água subterrânea.
Linhas potencimétricas (para aqüíferos livres/sedimentares/freáticos) ou-cotas de afloramento^ do

aqüífero onde não houver freátíco (fontes/surgências) e os poços existentes (tubulares,cacimbas);
9.4,2 Meio Biótico
O diagnóstico ambiental do meio biótico deve apresentar a caracterização da flora e da fauna, assim como
os ecossistemas que integram os dois grupos. O estudo deve contextualizar, quando possível, os!dados
levantados no âmbito local, regional e nacional. -,
A coleta de dados da fauna e flora deve contemplar as áreas diretamente afetada, e também as áreas de .
influências direta e indireta do empreendimento. Prevê-se ainda .amostragens diurnas e noturnas para

Cj grupos que tenham atividade nesses períodos. .
a)Flora

• Procedimentos metodológicos, iricluindo os períodos das campanhas, sè houve consulta a coleções
e métodos de coleta de dados.

• Bioma no qual está inserido o empreendimento.
• Grau de conservação ou estágio de sucessão ecológica. i
• Levantamento florístico, contemplando os estratos: arbóreo, arbustivoe herbáceo, quando hojiver
vegetação. ' |
• Avaliação da ocorrência de espécies ameaçadas, endêmicas/raras, bioindicadoras, medicina s,
imunes ao corte, importância econômica e protegida por lei. , .
• Mapa de cobertura vegetal e uso dosolo da áreade influência direta, quantificando a área deicasa
fitofisionomia apresentada, .apontandoáreas biologicamente importantes.
• Mapa das fitosionomias da área da influência direta; caracterização da situação atual da vegetação
e identificação dos corredores e das conexões existentes com outros fragmentos na área de influência

_, direta e indireta.
• Indicação das áreas de preservação permanente e as áreas protegias por legislação específica,
indicando áreas de reserva da biosfera. ;
• Identificação das espécies da flora que poderão ser objeto de resgate, para fins de elaboração de
projetos'específicos para conservação in situ e exsitu e preservação. j

í • Avaliação de áreaspotenciais para fins de relocação da flora que será resgatada, quando do I
*•*' desmatamento (caso houver), avaliando possibilidade de recolhimento do banco de sementes, ep-ífitas e

a capacidade de adaptação à nova área, definindo as áreas destino, justificando previamente taisüocais.
b) Fauna .

• Deverá ser dado destaque aos gruposde fauna terrestre cujas características (nichos ecológicos:
sítios de reprodução,, nidificação, deslocamento, alimentação e dessedentacão, níveis na redeitrófica
etc.) sugerem uma maior vulnerabilidade diante das atividade a serem desenvolvidas nas diversas fases
do empreendimento. "• j r
• Deverá será realizada a identificação pormeio de registro (pegadas, fezes, visualização, entrevistas
com moradores locais, vestígios, etc), podendo ser utilizada armadilhas fotográficas, (câmeras! traps)
bioacusticas e caminhamento, de acordo com cada grupo amostrai, não realizando captura, exceto para
a quiropterofauna. ;
Caracterização da fauna local sujeita a, interferência do empreendimento, abrangendo mastofauná
(incluindo quiropterofauna), herpetofauna, avifauna (incluindo sps. migratórias), ictiofauna (dados
secundários) e entomofauna, a partir de dados qualitativos, contemplando as inter-relações com ó meio,
contendo: , '
• Identificação/mapeamento de habitats, biologia reprodutiva e alimentação incluindo espécies '•
bioindicadoras, que utilizam as áreas que serão atingidas.
• Listagem das espécies ( destacando as raras, endêmicas migratórias, vulneráveis, ameaçadas de

extinção, de interesse científico e de valor econômico), contendo o topo de registro - pegada,
visualização, entrevista, descrição da metodologia e doesforço amostrai empregado

1 !
i - i
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• As áreas de estudo deverão ser selecionadas de acordo com a vanabilidade de ambientes, para
que a amostragem seja representativa em todo o mosaico ambiental. Os locais selecionado^ para
amostragem continuada deverão ser listados, georreferenciados e mapeados.

• Deverá ser dada especial atenção às espécies ameaçadas de extinção, com status populacional em
desequilíbrio (decréscimo, isolada, superpopulação). j

• Os grupos que deverão ser estudados da fauna terrestre e aquática são: mamíferos, peixes,
insetos, aves, répteis, anfíbios. Requisitos mínimos para cada grupo de fauna:

- Mamíferos

• Dados de riqueza, comportamento e abundância de espécies e distribuição espacial.
• Status de conservação em nível regional, nacional e mundial. Endêmicas e exóticas invasoras.

. •• Para quirópteros: avaliação de riqueza de espécies, seu status de ocorrência, abundância
informações alimentares, altura de vôo, tipos de abrigo preferenciais. \

• Para a realização da captura da quiropterofauna deverá ser solicitado autorização específica para o
órgão ambiental responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento.

-Aves

• Caracterização qualitativa das aves migratórias e residentes.
• Status de ocorrência (residente anual, migrante de primaveraA/erão, visitante migratória de cone sul

ou hemisfério norte, vagante, etc). !
• Status de conservação em nível regional, nacional e mundial.
• Caracterização dos habitais e estado de conservação dos mesmos. j
• Variação do comportamento ou níveis de atividade em relação à sazonalidade, ao período

circadiano e às condições metereológicas. i
• Informações alimentares, altura do vôo, formação de bandos, época e locais de reprodução. .[
• Informações sobre existência de movimentos-migratórios relevantes.

- Répteis
• Dados de riqueza, abundância de espécies e distribuição espacial.
• Status de conservação ém nível regional, nacional e mundial. Endêmicas e exóticas invasoras.

- Anfíbios

• Dados de riqueza, abundância de espécies e distribuição espacial
• Status de conservação em nível regional, nacional e mundial. Endêmicas e exóticas

invasoras.

- Peixes i

• Dados de riqueza, abundância dé espécies e distribuição espacial (dadossecundários); i
• Status de conservação ém nível regional, nacional e mundial, Endêmicas e exóticas invasoras.
• Indicação dos impactos, medidas mitigadoras e compensatórias além de proposição de progfamas

específicos para cada grupo. \
9.4.3 Meio Socioeconômico • ;

a) Área de influência indireta (AM) -todos os aspectos socioeconômicos devem ser contextualizados ;
regionalmente. i

• Realização de pesquisa de opinião pública sobre a percepção da população em relação ao
empreendimento. j

• Interiocução com as partes interessadas: apresentação dos resultados de atividades de interlócução
com as partes interessadas, desenvolvidas na fase de elaboração do EIA, destacando suas
expectativas, particularmente dos moradores e usuários de áreas que estarão expostas a impactos
diretos dessas interiocuções, a realização de reuniões como os grupos de interesse. !

, • Aspectos econômicos: caracterização da estrutura produtiva; indicadores econômicos; arrecadação
municipal.

• Perfil demográfico,, renda e desenvolvimento humano: dimensionamento, distribuição espacial,
evolução composição da população total, urbana e rural; taxa de crescimento da população e
projeções para o período de alcance do empreendimento; taxa de urbanização; fluxos migratórios:
população economicamente ativa, emprego e renda; nível de escolaridade por faixa etária; !

condições de saúde, índice de desenvolvimento humano (IDH) e índice IPARDES de desenvolvimento
.municipal (IPDM). "

• Organização social no município; grupos e/ou instituições existentes, lideranças, movimentos,'
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comunitários, forças e tensões sociais
. Infra-estrutura de energia e telecomunicações, com avaliação da capacidade atual de i
atendimento à demanda.
. Infra-estrutura de saneamento básico, saúde e educação com avaliação da capacidade a|uàl de

• atendimento à demanda.
. Vias de acesso: caracterização das vias de acesso a serem utilizadas pelo empreendimento
quanto às condições de pavimentação, conservação, sinalização, trafego de veículos, redes de
água e esgoto subterrâneas, estado de conservação dos imóveis situados às suas margens;
deslocamentos populacionais periódicos resultantes de atividades tais como, trabalho, acesso a
equipamentos urbanos, peregrinação etc.
. Paisagem: caracterização da fisionomia da(s) unidades(s) de paisagem, como descrição dos
elementos estruturadores; indicações das áreas como importância cênica ou histórica; percepção
da comunidade local em relação ao conjunto da paisagem e a monumentos naturais e construídos.
• Planos governamentais federais, estaduais e municipais em desenvolvimento ou projetados
para o município; implementações ainda necessárias para a existência doempreendimento. \
a) Área de influência direta (ÁID). . ' !'

• E ocupação do solo; ' ,
• Reservas Indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais: localização.
. - Atividades econômicas: caracterização de todas as propriedades rurais, estabelecimentos

- - . ' i

comerciais, industriais è de serviços expostos a interferências diretas do empreendimento (iriclusive
relativas à abertura ou adequação de viasde acesso), por meio de levantamento de dados primários.;
Na análise de estrutura e do dinamismo da atividade produtiva primária, considerar, os principais usos
rurais, indicando culturas temporárias e permanentes, pastagens, etc; a produtividade dos solos; atividades
extrativistas; os'padrões de propriedade dominante (minifúndios ou latifúndios); a tecnologia da exploração
agrícola e pecuária; os sistemas viários para o escoamento das safras; á disponibilidade e variedade-da
força de trabalho (categoria dos produtores; proprietários, não remunerados, permanentes,' temporários,
parceiros e outros); a renda gerada.

• Perfil socioeconômico de todas as famílias que mantenham vínculos com as áreas expostas a ,
interferência diretas de empreendimento (inclusive relativas a abertura ou adequação de Vias de
acesso, a ruído e sombreamento) e sua percepção do empreendimento, por.meio de levantamento de
dados primários (aplicação de equestionários). |
• Infra-estrutura de serviços: equipamentos e serviços existentes nas áreas de saúde, educação,
saneamento básico, sistema viário e transporte, energia comunicação e segurança. !
• Organização social: grupos e/ou instituições existentes, lideranças, movimentos; forças e tenSões.
sociais. . v!

• Laser, turismo e cultura: equipamentos urbanos e rurais; principais atividades atuais e potenciais
(incluir manifestações culturais, festas, fatores de identidade, referências e cotidiano). j

.• Patrimônio natural, cultural e arqueológico; localização, identificação e descrição dos elementos
Para o patrimônio arqueológico, deve ser observado o disposto na Portaria IPHAN n° 230, de 17 de
dezembro de 2002.

• Delimitação das propriedades e das áreas afetadas pelo empreendimento em planta em escala
adequada, identificando os principais usos do: residencial, comercial, industrial, de recreação, turístico,
agropecuário e atividades extrativas, bem como os equipamentos urbanos e dos elementos do
patrimônio histórico, arqueológico, paleontológico, paisagístico e cultural. !
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10; Identificação e avaliação dos potenciais impactos ambientais
10.1 Orientações gerais.
10.1.1 Aidentificação e avaliação dos potenciais impactos ambientais devem ser realizadas para cada uma
das alternativas locacionais. * i -
10.1.2 Considerando as características do empreendimento e as intervenções necessárias ;á sua
implantação frente ao diagnóstico, identificar, valorar e interpretar os prováveis impactos ambientais nas
fases de planejamento, implantação, operação e desativação ou repotenciação - Devem também ser
considerados eventuais impactos decorrentes,da implementação de medidas mitigadoras e compensatórias.
10.1.3 Na apresentação dos resultados dos estudos, deverão constar;
a) Ametodologia de identificação dos impactos e os critérios adotados para a
interpretação e análise das alterações previstas.
b) Adescrição dos impactos sobre cada fator ambiental relevante considerado no diagnóstico ambiental.
10.1.4 Deve ser examinada a possibilidade de ocorrência de impactos tais como aqueles apresen ados a
seguir, ressalvando-se, entretanto, que a análise não deve a eles se restringir:
a) Fase de planejamento:

• Expectativa de população em relação à implantação e operaçãodo empreendimento, naturezaide
atividade e impactos dela decorrente dos estudos ambientais. ,

• Incômodo às famílias residentes e interferências sobre os recursos naturais em decorrência de!
procedimentos voltados para a coleta de dados primários na área de inserção empreendimento. j
b) Fase de implantação:

• Modificações nos processos erosivos/cumulativos decorrentesda implantação do empreendimento,
em especial com referência ã abertura de acessos utilização daqueles já existentes, à suspensão de
vegetação, e suas -implicações sobre o desenvolvimento de atividades antrópicas, e assoreamento de
cursos de d'água.

• Prejuízosá saúde humana e a vegetação decorrente da poeira gerada pelas obras civisdo
empreendimento ou a ele associadas. !
• Contarhlnação do solo e lençol fceático, ná estabilidade dos solos e nas fundações de edificações

vizinhas ás obras, em razão da movimentação de terra.
• Conflitos pelo uso da água. .
• Perda de diversidade da flora.

• Fragmentação e perda de conectividade de habitats, redução do fluxo gênico.
• Perda de habitats para fauna devido a supressão de ambientes. I
• Redução da diversidade da fauna causada pela fuga de espécies mais sensíveis.
• Redução da abundância populacional através do atropelamento do indivíduos nas vias de tráfegos.
• Fragmentação de áreas, limitando o potencial de dispersãode indivíduos dá fauna, resultando,o

. isolamento deNpopulações:
• Interferências sobre vegetação nativa, unidades de conservação, áreas de preservação permanente e

demais áreas de interesse ambiental. j .
Interferência sobre a fauna associada aos ambientes naturais e entrópicos, com destaque para os
corredores de fauna, especialmente répteis e anfíbios.

» Comprometimento de paisagem em decorrência de instalação de torres.
• Afluxo populacional direta e indiretamente atraído pelo empreendimento. j
• Introdução ou recrudescimento de doenças endêmicas e sexualmente transmissíveis; surgimento -

de conflitos sociais em razão de atração de contingente populacional exógeno à região. j
• Comprometimento de equipamentos urbanos ou das condições de acesso a eles; incapacidade-de

os equipamentos urbanos ou das condições de acesso a eles; incapacidade de os equipamentos brbanos
atenderem ao crescimento de demandadecorrente da atração de trabalhadores à região. j

• Incômodos, riscos à segurança da população provocados ruídos, vibrações, trafego pesado e
intenso.

• Remoção de famílias moradores em virtude de requisição de áreas para implantação do ;
empreendimento e estruturas associadas-' (inclusive adequação de acessos) e da exposição e outros
impactos dele decorrentes.

• Incremento da arrecadação municipal.
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. Comprometimento da identidade sociocultural da comunidade afetada; rompimento de laços de

parentesco e vizinhança. i
• . Comprometimento de equipamentos e atividades sociais e de lazer ou das condições de acesso a

eles. _
. Introdução ou restrição à ocupação humana (áreas de erosão, áreas inundáveis, áreas de expansão

urbana).
. Alterações do uso do solo já estabelecido e modificações no perfil da economia.
• Valorização/desvalorização imobiliária. I
. Interrupção, comprometimento da rede-viárià; aumento/redução da extensão de trajetos utjhzados

pela população. - ! .
. Comprometimento de monumentos naturais, elementos naturais, elementos do patrimônio

arqueológico, bens tombados, potencial turístico, ou das condições de acesso a eles. |
c) Fase de operação: • -4 .

. Erosão do solo, surgimento de ravinas, voçorocas e movimentos de terra e assoreamento de cursos
d'água.

• Interrupção de rota migratória de aves.
• Mortandade de aves, quirópteros e insetos e'desequilíbrio de suas populações.
• Incremento de renda de famílias moradoras decorrente de arrendamento da área.
• Incômodos à população devidoa ruídos dos aerogeradores.
• Perturbações ao bem estar e saúde dos moradores, usuários e ao desenvolvimento de suas

atividades econômicas e sociais presentes na área de incidência dos efeito estroboscópio dos
aerogeradores.

e) Estudo de Análise de Risco para o empreendimento
10.1.5 Síntese conclusiva dos impactos ambientais mais significativos positivos e negativos, previsto? em
cada fase do projeto, e suas interações. , .
O prognóstico de qualidade ambiental na área de influência deve ser elaborado para a hipótese de (i)
adoção do projeto na alternativa selecionada e (íi) de sua não implementação, determinado e justificando os
horizontes de tempo considerados, '
Apresentar mapa síntese, indicado as delimitações das áreas mais suscetíveis a impactos ambientais, com
a discriminação do tipo ou tipos de impacto a partir do cruzamento das informações. j

11. Medidas mitigadoras. compensatórias e de acompanhamento e monitoramento

11.1'Consideraçõesgerais j
11.1 Deverão ser apresentadas medidas apenas para a alternativa locacional preferencial. ;
11.1.2 Deve ser claramente1 demonstrada a participação das partes interessadas na definição das medidas
que lhes dizem respeito. . |
11.1.3 Apresentar listagem de quais ações, Projetos Básicos, Programas e Planos serão-objeto de
detalhamento no Plano de Controle Ambiental, a ser apresentado junto ao requerimento da Licença de
Instalação. - ^ |
11.1.4 As medidas previstas para eliminar, reduzir ou compensar os impactos negativos e potencializar os
impactos positivos previstos deverão estar consubstanciadas em programas, com indicação: do fator
ambiental e do empreendimento em que. serão adotadas e respectivo cronograma de execução,
devidamente compatibilizados como cronograma de planejamento, implantação (construção | e pré-
operação), operação e desativação do empreendimento; das estimativas de custos desua implantação e
manutenção. •
A seguir são apresentadas, a títulos de exemplo, medidas cuja necessidade de aplicação ou não deve ser
explicitamente avaliada, ressalvando-se, entretanto, que a abordagem não deve a elas se restringir: i

• Prevenção de surgimento ou agravamentos de focos da erosão.
• Plano de recuperação de áreas degradadas, como recomposição da cobertura vegetal e . '•
reflorestamento de encostas. ' ""'" ;
•' Plano de gestão para movimentação de terras com intuito de evitar o acúmulo em encostas.!
• Controle da poluição atmosférica gerada na etapa de construção. '•

, • Tratamento, controle e destinação final ambientalmente adequada de efluentes líquidos e sólidos.
• Adequação, recomposição, conservação^ sinalização dos acessos viários afetados pelo
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empreendimento: apresentar as alternativas de rotas mais viáveis para atender ás demaífâWI^%fcfas"AD0
de implantação e operação de usina. , , _ '•
. Alternativas de áreas para recomposição e recuperação de Áreas de.preservaçao Permanente, para
fins de compensação ambiental, em atendimento ao previsto na.resolução CONAMA 369/06, .no seu
artíqo5D, § 1°e20. • J ' L • ^
Havendo necessidade de supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de
regeneração do bioma da Mata Atlântica, a compensação ambiental, também deverá incluir a
destinação de área equivalente aárea desmaiada, conforme odisposto na Lei nQ 11.428/6, art.17.
. Identificação e indicação de áreas com potencial para a criação de Unidade de n° ,4.340/2002 e á
Resolução CONAMA n° 002/96. i ,
• Resgate da fauna. ' j
. Resgate e salvamento de epífitas e material genético. '•
• Incentivo a redução do fluxo de imigrantes.
• Medidas de interiocução com á sociedade, capazes de favorecer a efetiva participação.das partes

- interessadas no processo de discussão da viabilidade, implantação, operação e desativação do
empreendimento. - !
. Redução das interferências e incômodos a população nas fases de implantação, operação ei
desativação do empreendimento.
• Prevenção da introdução ou recrudescimento de doenças endêmicas e sexualmente transmissíveis
e outros agravos á saúde..
• Relocação e adequação de equipamentos de saúde, educação, lazer.
• Supressão/redução das interferências e incômodos á população nasfrases de implantação,
operação e desativação dó empreendimento.
• Negociação com proprietários de terras, trabalhadores e moradores expostos aos impactos ;
decorrentes da aquisição de imóveis e a outras interferências e incômodos. i

No caso de necessidade de remoção de famílias ou inviabilidade econômicada propriedade, d,eve ser
facultada aos atingidos a modalidade reassentamento. Para fins de negociação, recomenda-se a instalação
de processo que favoreça a discussão coletiva com os proprietários, trabalhadores e famílias atingidas. O
EIA deverá apresentar critérios de negociação discutidos com os grupos de interesse a serem impactados.

• Preservação e documentação dos-patrimônios naturais, cultural e arqueológico a serem j
afetados. Obsèrva-se que o planejamento das medidas deve complementar trabalhos de campo|entre a
Licença Prévia de instalação e, portanto, apresentar nível de detalhamento compatível com a execução das
medidas. j
Para o patromônio Arqueológico, deve ser elaborado um Programa de Prospecção e de'Resgate, conforme
dispõe Portaria IPHAN n° 230/2002.

• Redução dos impactos na paisagem.-
• Educação ambiental para os trabalhadores da obra e população do município afetado pelo

empreendimento.
• Medidas de reabilitação da área do empreendimento com vistas a usos futuros.

11.2 Apresentação de Plano de Acompanhamento e Monitoramento, contendo progranas de
acompanhamento e. monitoramento tanto dos impactos ambientais identificados como da eficiência das
medidas mitigadoras durantes as fases de implantação á desativação do empreendimento. Cada programa
deverá apresentar:
11.2.1 Justificativa dos parâmetros, indicadores e freqüências selecionadas para a avaliação de ífnpactos
ambientais. i !
11.2.2 Caracterização das redes de amostragem climática, do solo água e vegetação, com coordenadas
geográficasdos pontos de medição, justificando seu dimensionamento e distribuição espacial. .
11.2.3 Identificação e justificativa dos métodos de coleta e análise de amostras e indicação dos
responsáveis pela implementaçãoos programas, com respectivos limites de detecção.
11.2.4 Justificativas dos métodos a serem empregados no processo das informações levantadas,[visando
retratar o quadro da evolução dos impactos ambientais causados pelo empreendimento.
11.2.5 Cronograma de implantação e desenvolvimento das atividades de monitoramento. j
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migradoras a serem apresentadas devem contemplar, no mínimo:
. Programa de monitoramento de processos erosivos na área de empreendimento. :
. Plano de monitoramento climático que contemple a instalação de estação meteorológica.!
. Programa de monitoramento de efluentes líquidos no caso de oempreendimento possuir;
sistema de tratamento próprio, contemplando os parâmetros requeridos no diagnostico.
. Programa de monitoramento dos níveis de ruído nos. pontos de geração eem sua área de
influência. , . ,
. Programa de monitoramento de fauna, em especial para ogrupo das aves equiropteros. •

' • Plano de monitoramento da flora.
. Plano de monitoramento da qualidade da água para etapa de implantação de empreendimento.
. Programa de monitoramento socioeconômico - modo devida e atividades econômicas das
famílias afetadas pelo empreendimento; alterações em aspectos demográficos.
• Econômicos, de emprego e renda no município de inserção do empreendimento. ,

1? síntmn> rnnnliisiva da qualidade ambiental [
Avaliação do cenário futuro como empreendimento e aplicação das medidas mitigadoras e I
compensatórias, segundo oconjunto das alterações positivas e negativas, comparado como cenáno de
não implementação de empreendimento, determinando ejustificando os horizontes de tempo |
considerados. Nesse contexto, deve-se proceder a análise da distribuição social dos ônus e benefícios
decorrentes do empreendimento, considerando como unidades de análise:-
•Áreas de influência direta do empreendimento. j
• Cada um dos diferentes seguimentos do público potencialmente afetado, porexemplo; . [
rnunicipalidade, moradores e usuários das expostas aos impactos diretos, bem como aqueles que'
devolverem atividades econômicas nessas áreas etc. j

ROTEIROS PARAPREPARAÇÃO DO RIMA
O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
contemplando, no mínimo: , ;

1. Os objetivos e justificativos do projeto/sua relação e compatibilidade com as políticas sstoriais,
planos e programas governamentais.

2. A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada
uma, nas fases de implantação e operação, a área de influência, as matérias-primas e mão-de-
obra, as fontes de energia,os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes e
resíduos, e os empregos diretos e indiretos a serem gerados. I

i
i

3. A síntese dós resultados de diagnóstico ambientai da área de influência do projeto.

4. A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação de atividades,
considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos,
indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação e interpretação.

!

5. A caracterização da.qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes
situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como, da sua não realização. I

6. A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos
negativos, mencionando aqueles que não puderem ser. evitados, e o grau de alteração
esperado. i

. 7. O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos, indicando os responsáveis
por sua execução. ;

8. A síntese dos resultados do Estudo. j
i ,

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 [80215 100 | Curitiba | Paraná | Fone [41] 3213 3700 | Fax [41] 3333 6161 wwwprgovbr/iap
i 13
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INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ
PARANÁ
GOVERNq DO ESTADO

9. A .descrição das alterações e equipamentos utilizados nas. diferentes possibilidades de
emergência ambientai. j

10. Recomendação quanto à alternativa locacional mais favorável (conclusões e comentários de
.ordem geral), . ^ [

Atenciosamente,

. Noeme Moreira de Oliveira
Socióloga/DLE

De acordo,

CésaTAUíSíisto Koczicki
Biólogo / Chefe do Departarpíento de Licenciamento Estratégico - DLE

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | 80215 100 | Curitiba | Paraná | Fone [41] 3213 3700 | Fax [41] 3333 616 1 www.pr.gov.br/iap
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COMPLEXO EÓLICOÁGUA SANTA III LTDA.
CGC. 16.509.328/0001-78

Rodovia BR 116s/n°KM 180 -Centro - CEP 89.533-000
PABX (49) 3253-30*0 / (47) 3367-9474 e-mail: peretti@gaboardi.com.br '
São Cristóvão do Sul - SC

São Cristóvão do Sul - SC, 13 de março de 2014

À MAURO SCHARNIK
Diretor de Controle de Recursos Naturais - DIREN
Instituto Ambiental do Paraná - IAP
Curitiba - PR

Assunto: Solicitação de Audiência Pública para os Complexos Eólicos Água Santa: I, II e III,
Serra da Esperança I e II e Rota das Araucárias I e II.

Protocolo IAP n° 11.801.336-0 ;

Prezado Diretor, j
. r |

Em conformidade com a legislação vigente, vimos por meio deste, sugenr a data e
local de realização de Audiência Pública para os Complexos Eólicos com sítios localizados no
município de Palmas - PR: . ' j

- Complexo Eólico Água Santa I, II e III;

- Complexo Eólico Serra da Esperança I e II;

- Complexo Eólico Rola das Araucárias I e II.
i

O EIA/RIMA dos Complexos Eólicos supracitados foi protocolado nesse ÍIAP em 30
dejaneiro de 2013. j

Data e horário sugeridos para a realização da Audiência Pública: 16/05^14 (sexta-
feira) às 14h00;

Local: Centro de Cultura Dom Agostinho José Sartori
Endereço: Avenida Clevelândia n° 521 Centro
Palmas - PR

Capacidade: 450 pessoas sentadas

Atencios.

R§r&^_
as.

Henrique Osório
••afiaa^TM

IAP/Protocolo Geral
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http://expresso.pr.gov.br/expressoMain_2/irdex.pLp#D^Ç2í;;l811;;...

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "César Augusto Koczicki" <cesark@iap.pr.gov.br>

Para: peretti@gaboardi.com.br

Data: 24/03/2014 10:12 (03 minutos atrás)

Assunto: Apresentação do EIA/RIMA

Bom dia Peretti !

No intuito de seguir com o procedimento técnico administrativo dos Complexos Eólicos
previstos para serem instala dos no município de Palmas/PR, faz-se necessário uma reunião
com o corpo técnico desta empresa juntamente com os técnico do IAP.
Ressaltamos que esta apresentação é uma das etapas para análise de pedido para
licenciamento.

Desta forma, comunicamos que a nossa equipe está disponível a partir de Io de abril/2014,
para participação da apresentação.
f ndo assim aguardamos data e local para referida reunião/apresentação.
W

Certo da sua compreensão,
Att.

César/DLE- (41)3213-3826

dei 24/3/2014 10:15
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COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA IIILTDA.
CGC. 16.509.328/0001-78

Rodovia BRUós/n" KM 180 -Ceniro -CEP 89.533-000

PABX (49)3253-3030 / (47)3367-9474 c-mail: perettíSlgaboardi.com.br
São Cristóvão do Sul - SC

São Cristóvão do Sul - SC, 26 de março de 2014

Â MAURO SCHARNIK
Diretor de Controle de Recursos Naturais - DIREN
Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Curitiba - PR

Assunto: Solicitação de reunião com os técnicos do IAP para apresentação do EIA/RIMA dos
Complexos Eólicos Água Santa I, n e III, Serra da Esperança I e II e Rota das Araucárias I e
II.

Protocolo IAP nD 11.801.336-0

Prezado Diretor,

Em conformidade com a legislação vigente, vimos por meio deste, solicitar reunião
com os técnicos deste IAP, para apresentação do EIA/RIMA dos Complexos Eólicos com sítios
localizados no município de Palmas - PR:

- Complexo Eólico Água Santa T, II e IH;

- Complexo Eólico Serra da Esperança I e II,

- Complexo Eólico Rota das Araucárias í e íí.

14h00;

Data e horário sugeridos para a realização da apresentação: 04/04/14 (sexta-feira) às

Local: HOTEL PESTANA CURITIBA

Endereço: Rua Comendador Araújo n°499 Centro
Curitiba - PR

Capacidade: 20 pessoas

Atenciosamente,

Ac, //
Adriano Jackson Gomes.

Diretor Técnico

•... ^ . y

Camila Siqueira Ai'erca
«G13,357.747-5

'AP. Protocolo Gerai
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COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA IIILTDA
CGC 16.509.328/0001-78 ^ tÃX L l UJl*
Rodovia BR 116 s/n° KM 180 - Centro -CEP 89 533-000

l^cZtiZíTsP3367'9474 »»* p«^^.-,r

São Cristóvão do Sul - SC, 26 de março de 2014 :

ÀMAURO SCHARNIK
Diretor de Controle de Recursos Naturais - DIREN !
Instituto Ambiental do Paraná - IAP ;
Curitiba - PR . j

Assunto: Solicitação de reunião com os técnicos do IAP para apresentação do EIA/RIMA dos
Comp.exos Eóhcos Água Santa I, nem, Serra da Esperança IeII eRota das AraSsl"

i

Protocolo IAP n° 11.801.336-0 ,

Prezado Diretor,

^i^ ™Sí?^!.?^!!?^ V^nieLy}m°S por mei0 deste> solic4 reunião
dicos cbm sitioscom os técnicos deste IAP, para apresentação do EIA/RIMA dos Complexos Eóli

localizados no município de Palmas - PR:

I4h00;

,- Complexo Eólico Água Santa I, II e IH;

- Complexo Eólico Serra da Esperança I e II;

- Complexo Eólico Rota das Araucárias.I e II.

Data èhorário sugeridos para arealização da apresentação: 04/04/14 (sexta-feira)
as

Local HOTEL PESTANA CURITIBA
Endereço: Rua Comendador Araújo n° 499 Centro
Curitiba - PR

Capacidade: 20 pessoas

Atenciosamente,

Adriano Jackson Gomes
Diretor Técnico,

no'£H

\[&™é/m,.
fts-.npn-ra

Camila Siqueira Mercê
RG 13.357.747-5

IAP-'Protocolo Seral

RECEBIDf) - DIÍ^iJ

DATA:lj|/ Q3/J1
NOME:_

PTGN° tô
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INSTITUTO AMBIENTAL
DO PARANÁ

OFICIO N° 070/ 2013 - IAP/DLE
Curitiba,26 de Março de 2014

PARANÁ
GOVF.iiMO 00 .7STAD0

Prezado senhor,

Acusamos o recebimento de documento o qual refere-se "Solicitação de Audiência Pública para>
os Complexos Eólicos Água Santa I, II e III, Serra da Esperança Ie II e Rota das Araucárias Ie II", |

No intuito de seguir-com o procedimento licenciatório técnico administrativo dos Complexos i
Eólicos previstos para serem instalados no município de Palmas/PR, faz-se necessário uma!
reunião com o corpo técnico desta empresa juntamente com os técnicos do IAP.
Ressaltamos que esta apresentação é uma dasetapas para análise de pedido para licenciamento. I
Desta forma, comunicamos que a nossa equipe está disponível a partir de T de abril/2014, panai
participação da apresentação.
Sendo assim aguardamos datae local para referida reunião/apresentação.

Atenciosamente,

De acordo,

\A/\/\A-
Mauro Sctiarnik

Diretor de Conufclede Recursos Naturais-DIREN
V

Ao Senhor

CLAUDINEY PERETTI

EÓLICAS SUL LTDA.
Rodovia BR 116, s/n°- Meu Postinho
89.533-000 SÃO CRISTÓVÃO DO SUL - SC
CAK/DAPD

' Koczrcki i
Chefe-do Departamentode Licenciamento Estratégico - DLE

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 |80215 100 [Curitiba [Paraná | Fone [41] 3213 37Ü0 | r-ax~[41] 3333 6161 www.pr.gow.br/iapi



^Ml



C

INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ

OFICIO N° 072/ 2013 - IAP/DLE
Curitiba, 26 de Março de 20.14

PARANÁ
governo do estado

Prezado senhor,
i

Acusamos o recebimento de documento o qual refere-se "Solicitação de Audiência Pública para
os Complexos Eólicos ÁguaSanta I, II e III, Serra da Esperança Ie II e Rota das Araucárias Ie II". •

No intuito de seguir'com o procedimento licencíatório técnico administrativo dos Complexos
Eólicos previstos para serem instalados no município de Palmas/PR, fáz-se necessário uma
reunião com o corpo técnico desta empresa juntamente com ps técnicos do IAP.
Ressaltamos que esta apresentação é uma das etapas para análise de pedido para licenciamento.!
Desta, forma, comunicamos que a nossa equipe está disponível a partir de 1o de abril/2014, para
participação da apresentação. ' \
Sendo assim aguardamos data e local para referida reunião/apresentação. j

MauroBcharnrt

iDiretor de Controfe de Recursos Naturais -DIREN

Ao

GRUPO ARBORE

Avenida Getúlio Vargas, 649, Centro
88750-0D0 Braço do Norte - SC
NMO/DAPD '

Atenciosamente,

ÍÕczicki

Chefe do Departamentí^de licenciamento Estratégico - DLE

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | 80215 100 |Curitiba | Paraná | Fone [41] 3213 3700 | Fax [41] 3333 6161 www.pr.gov.br/iat
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PORTARIA IAP N°065 DE02 DE ABRIL DE 2014 j
O DiretorPresidente do Instituto Ambientaldo Paraná - IAP, nomeado pelo Decreto n° 114
de 06 de janeiro de 2011, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual
n° 10.066, de 27 de julho de 1992, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11,352, de 13
de fevereiro de 1996 e n° 13.425, de 07 de janeiro de 2002 e de acordo com o seu
Regulamento, aprovado pelo Decreto n° 1.502, de 04 de agosto de 1992, RESOLVE:

i

Art. 1o - Designar os servidores abaixo, sob a coordenação do primeiro e demais técnicos
que sejam necessários durante o processo de análise, para comporem a Comissão;
Técnica Multidisciplinar para análise dos Estudos e respectivo Relatório de Impacto;
Ambiental - EIÀ-RIMA referente ao licenciamento para implantação do empreendimento!
"Complexos Eólicos Água Santa l, He III, Serra da Esperança Ie II e Rota dasAraucárias ij
e II", no município de Palmas, estado do Paraná, protocolado neste (AP sob o n°:
11.801.336-0, requerido pela empresa COMPLEXO EÓLICO SANTA CLARA III LTDA. j

Prazo para entrega: 90 dias de análise e ainda considerar l
a) Vistorias técnicas;
b) Reuniões técnicas;
c) Reuniões públicas prévias;
d) Audiência pública;
e) Conclusão de análise e
f) Elaboração de parecer final.

Comissão Técnica:

- Mauro Scharnik - Eng° Agrônomo/DlREN i
- César Augusto Koczicki - Biólogo/DLE
- Ernesto Hamann - Advogado/DIJUR
- Márcia Guadalupe Tossulino - Bióloga/DBIO
- Maria do Rocio Lacerda Rocha - Enga Florestal/DUC
- Nelson Cleto Júnior-Agente Profissional/ERUVI
- Noeme Moreira de Oliveira- Socióloga/DLE '•
- Rosângela Maria Frank - Biólóga/ERUVÍ I
- SandorSphn-Eng°Florestal/DLE
- Ademar Cabeças Filho - Biólogo/Gabinete
- Beatriz Berkenbrock Woehl - Enga Agronoma/ERUVI '•
- Nelson Cleto Júnior-Agente Profissional/ERUVI.

i

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de.sua publicação, revogadas as disposições;
em contrário. !

Luiz Tarcísio Mossato Pinto

Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná
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FORNECIMENTO DE EDITAL:

Copias integrais do Edital de Leilão estará-
www.detjHn.pr.gov.br

EXAME DAS SUCATAS:

Nos dez dias anteriores ao Leilão, das Sh ás 1
na área onde estão depositadas as suct
apresentação de documento de identidade reco

CONDIÇÕESDE PAGAMENTO
Avista,com acréscimo de 5% decomissão aoLeiloeiro Oficial

CÓDIGO LOCALIZADOR:
150251314

OocíMriS(Tli)emlt*Sff.OaíM/2ei(l K2SQB

Diário Oficiai Com. Ind, e Servi
No9183|09ffl4/2014|PAQ.

;STADODO PARANÁ
UAL DO PAH AN A - UNESPAR
DE APUCAHANA

i REGISTRO DE PREÇOS
.1o loma púbico aos interessados que se

encontra disponível a Ata de Regelro de preços do Pregão Presenciai
001/2014, aquisição de Produtos Alimentícios para o Restaurante
Universitário da UNESPAR, Campus de Apucarsna.
Empresas vencedoras: Tatlana GoLrtlnhu dos Santos e Cia. Ltda, com
os lotas 01,07,09,10 e 11, D'Mills Ind E Com. De Prod. Alimentícios
Ltda., com os foles 02,05,06 e 03, Amanda Ferreira, com os lotes 03,04
e 13, e Vlctorio Nerl, com o lote 12.

Apucarana.OB de abril de 2014.

Amarildo Barreto
Prerjoairo

Peraveiiücsr a-aufeníeftfB!» deste pÈgmeLbas!s
*"' itocálaBtíüfaasiíB-do

INFORMAÇÕES:
Na Comissão de Leilão-Av. Victor Ferreira do Amaral, n° 3057-Capão da
Imbuia, Curitiba/FR- telefone (41) 3361-1041, das Shàs 14h.

Curitiba, 08 de abril de 2014,
Comissão de Lailílo

R» 604,00-31286(1014

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE - DETRAN/PR

CONTRATADA- LIDERANÇALIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
OBJETO - Contrato n° 023/2014, que tem por objeto a prestaçãode serviços
de Hmpe2H. asseio e conservação, com fdmecimaito de equipamentos e sem
fornecimento de materialde limpeza,destinado a servir os Pólos Regionais "D"
e "F" - ContrataçãoDireta n° 008/2014.
Valor MAxlmo -R5 322,450,32 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e
cinqüentareaise trintae dois centavos).
N" Empenho - 39300000400598-1
Autorlzaçio - Governador do Estado do Paraná em 11/03/2014.
Protocolo - n° 13.054.060-0

Vigência- 180(cento e oitenta) dias- 12/03/2014 a 11/09/2014.

RS «,00 - 11M0Ü014

I EMATER

INSTITUTO EMATER

EXTRATO TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA
PROTOCOLO 11.696.564-0

OBJETO

Normalizar e instrumentalizar a
descentralização do orçamento
programado. para viabilizar a
contratação de obras e serviços de
impermeabilização (telhado, calhas,
concreto, vidros)

VALOR R$ 136.000.00

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 65315060.6044.264

ELEMENTO

DESPESA
3390.3390 Fonte-264

CONVENENTES

Instituto Paranaense de Assistência

Técnica e Extensão Rural - EMATER

e Paraná Edificações PRED

VIGÊNCIA
A partir da data de publicação no DIOE
a 31/12/2014

EMATER
Diretor Presidente Rubens Ernesto

Nlederheitmann

PRED
Diretor Geral Luis Fernando de Souza
Jamur

DATA 07/04/2014

RSieS,M-SO761«014

I FAfíBA

Processo n.fl

009/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

N.' 007/2014

Edital n.*

009/2014

Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para fornecimento
de REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR).

Abertura

30/04/2014

Data

Paranavoi, 0S.O4.2014

Horário Tipo de Licitação
14:00 horas Menor preço per lote

Edital e Esclarecimento
DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Campus Universitário Frei Ulnco Goevert - Avenida Gabriel Esperidião, s/n
PARANAVAÍ-PR

De segunda a sexta-feira, das 13:30 as 17:00
Assinatura

MÁRCIA APDA ALTHMANN CEZAR

Ifregoeira

Valor Máximo
RS 10.472,00

RS 88,00-3120212014

9W&

«1120,00-31120(2014

I IAP

EDITALDE ENTRADA DE ESTUDOS E ABERTURADE PRAZO PARA

SOLICITAÇÃODEAUDIÊNCIA PÚBLICA
N° 006/2014/IAP/DLE

0 INSTITUTO AMBIENTAL DOPARANÁ - IAP, órgão vinculado s SECRE-
TARIADEESTADODOMEIOAlvíBIENTE BRECURSOS HÍDRICOS-SEMA,
emcumprimentoàResoluçioCONAMAn°0671986eèResolucaoSEMA/IAPn°
031/1998, art66,toma público que esempresas:- Complexo Eólico Água Santa I
LTDA, *Complexo Eólico Água Santa II LTDA., -Complexo Eólico Água Santa
mLTDAPID-sll.801.333^11.S01.337-9ell.801.33&0),>IÍDtadasAraucárias
1 Energia Eólica LTDA., - Rota das Araucárias n Energia Eólica LTDA. (SlD's
11.801.334-4e II.801.335-2i-CoraplexoEólico Serra da EsperançalLTDAe-
ComplexoEólicoSeiiBdaE^)ejançaELIDA(SID's]1.80i331JDell.801.332-B),
deram entrada do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório
de Impacto Ambiental-RIMA, referente aos empreendimentos "Complexo Eólico
Água Santa1. Complexo EólicoÁgua Santa11. Complexo Eólico Água Santa
UI, Rota das Araucárias I Energia Eólica, Rota das Araucárias H Energia Eólica,
Complexo Eólico Serra da Esperança I e Complexo Eólico Serra da Esperança II
LIDA." no município de Palmas, estado do Paraná.

Para expor o conteúdo dosestudos apresentados,abre prazo mínimo de 45 (quarenta
e cinco) dias, a partir da datade publicaçãodeste edital,para solicitaçãode audiência
pública, nos moldes da Resolução CONAMA n" 09/1987.

O Empiestdcdot/consultordisponibilizará o referido Estudo de ImpactoAmbiental
e respectivo Relatório de Impacto Ambiental -EIA/RIMA, ás Prefeituras dos Mu
nicípiosabrangidospelo empreendimento,aosRepresentantesdoMinistérioPúblico
Estadual e/ou Federal, ás Bibliotecas Municipais, às Universidades Regionais e aos
Conselhos Municipais de Meio Ambiente.
Cópias dos ccvnprovantesde entiega e ciênciaàs instâncias de controlesociais supra
declinadas, obrigatoriamente, deverão ser fornecidas ao IAP pelo empreendedor/
consultor para integrar o procedimento Administrativo.
O IAP disponibilizará o EIA/RIMA no seu endereço eletrônico: http://www.iap.
pr.gov.br/

Curitiba, 08 de abril de 2014.

Luiz Tarcisio Mbssato Pinto
Diretor Presidente do Instituto Ambienta] do Paraná

RI 390,00-312002014

fcftTRATODf. TERMO Aprnvp

PROTOCOLO: 13.059.264-3

OBJETO: Termo de Cooperação Técnico Financeira n°41/14, querem per objeto
a fornecimento de combustível álcool eulico hidratado, gasolina comum, óleo

diesel para os veículos da frota bem como a instalação e manutenção do sistema

automatizado de controle de Abastecimento.

PARTES: Instituto Ambiental do Paraná e Secretaria de Estado da Administração
Pública-SEAP

VALOR GLOBAL: RS 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais)

VIGÊNCIA: a partirdesuapubneaçao até31(trinta e um) deDezembro de 2014.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.285 ; 4.283 ; 4.294
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.9030 e 3.3.90.39; fonte 250 e/ou 258.

DATADAASSINATURA: 07 de Abril 2014

PROVIDENCIADO PUBLICAÇÃO: Instiluio Ambiental do
Paraná-IAP

R1120,00 - 31410/2014

•-
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COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA IIILTDA.
CGC. 16.509.328/0001-78

Rodovia BR 116 s/n° KM 180 - Centro - CEP 89.533-000

PABX (49) 3253-3030 / (47) 3367-9474 e-mail: perettifí
São Cristóvão do Sul - SC

São Cristóvão do Sul - SC, 15 de abril de 2014

À MAURO SCIIARNIK VU£
Diretor de Controle de Recursos Naturais - DIREN

Instituto Ambiental do Paraná - IAP
Curitiba-PR

igaboardi.com.br

Assunto: Comprovante de pagamento da taxa de análise do EIA/REVIA dos Complexos Eólicos.
* - I

Água Santa I, II e IH, Serra da Esperança I e.H e Rota das Araucárias leu. j

Protocolo IAP n° 11.801.336-0 , j

Prezado Diretor, .

Em conformidade com a legislação vigente, vimos por meio deste, encaminhar o
comprovante de pagamento da taxa de análise do EIA/RIMA dos Complexos Eólicos Água Santa I,
II e III, Serra da EsperançaI e II e Rota das Araucárias I e II. j

ANEXO: Boleto e comprovante de pagamento.

Atenciosamente,.

Adriano Jackson Gomes

Diretor Técnico

Recebido em
?X&... 'lp.kl.-zfo.
às: \ horas





IAP
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Instituto Arhbiental do Paraná
Instruções de Impressão

1) Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. "Nao use modo econômico'
2) Utilize folha A4 (210 x 297 mm)
3) Corte na linha indicada. Não rasure ou dobre a região onde seencontra ocódigo debarras.

CAIXA 104-0 RECIBO DO SACADO
IAP-ARRECADAÇÃO
H" Documento

01003100"

•ala üoOaoiPneiia DalH do Vonüjriai[1>

31/03/2014
Eipfttle

RS
Hobxo Número

930000000001003100-5

Agírina I Cúdrgo Caütírle

1630/025525-4

Vabr D&tmriBrilo

21.530.08

L COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA III LTDA CPF/CNPJ: 016 509 32B;o001-78
RODOVIA BR 116, s/n; KM 180

CTJita Do l>KUrnentO

' 11/03/2014

São Cristóvão do Sul SC

- Nome (nomesacado).
- Valor total da negociação {referente ao doe. no. 379211): R$ 21.530,06
- Referente ao pagamento da taxa de análise de projeto-para Licenciamento
Ambientai

pala EmLjitc

! 1/03/2014
Palwla

1

Volve puFjuícríwri

21,530,06

AuvHn<icata& MicSíra

Oflataque aqui

CAIXA 1104-0 10491.02559 25990.000009 00010.031003 160090002153008
Lccal Je FagamQntti

Pagãvel preferencialmente em Casas Lotéricas, Agências da Caixae Rede Bancária
CMenla ' "~ ~"~ ~ ' ~—~~ —— — —• — — -

IAP- ARRECADAÇÃO

Uso Ha Banto

IN' UrcuOTunlo

01003100
Cfrtoira

01

- Referente ao pagamento da taxa de análise de projeto

Lapecie ueci"

Eicáas

RS

ftêãfiã-

N
QuantoftLi<r

11/03/2014

SiC3d° COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA MLTDA CPF/CNPJ: 016.509 328/0001-78
RODOVIA BR 116, S/N, KM 180

São Cristóvão do Sul SC
SB-ajQrMvtiKsla

Vetaimonto

21/03/2014
AptriDa l Código Cfldflpm

1830/0255254
NÇnsCNÜfllflfD

990000000001003100-5
{=? VVm da Documento

21,530.08
l-j Desconto /AtaUmaUlo

I-) Ovina Oedu^s*

[»}rv1ara/Mul(a

+t OuIkjs acrôsHmofi

<=t Uflltí ColHMo

Autenticação WbcíjHcb- Picha da Corrpflnsacâo
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.12/03/14 Banco Bradesco S/A

Bradesco

Comprovante de Transação Bancária
Boleto de Cobrança

Data da operação: 12/03/2014

NDde contrate: 469.592.071.651.203,357 | Documento: 0000342

Conta de débito: Agência: 0346 | Conta: 0018700-3 | Tipo; Corrta-Corrente

Empresa: GABOARDI ENERGIA LIMPA LTDA 1 CNPJ:011.428.103/0001~73

Código de barras: 10491 02559 25990 000009 00010 031003 1 60090002153008

Banco cedente: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de vencimento: 21/03/2014

Vabr: R$ 21.530,08 .

Data de débito: 12/03/2014

Descrição: PG.BOLETO 01003100 IAP

L
Âtransação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação ,

iSdZkAMC'lojSOMSR FXIFWcZI Wa-7BGonw drj#Jírr,nF uTaEQTNL Aj 5YXo52 Lj 3YEqGs
mi4?NKE'1 mAq7M5"w6 okhiycEb GDbm5V33 níMqgbzy #pLd93n'2 9DVq4Lv9 TOITsSfiM
uHBeQoTV 3GoLE7tI ÍWIieq09 £yRXyftuA *7aSgCgK C:z?RzADf 10491025 59259900

SAC - Serviço de AIS Bradesco
Apoio ao Oiente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0900 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 08007279933 Atendimento desegunda a sexta-feira, dás8h às 18fi, exceto feriados.

L'

https: /.\\w.ne2.bradesconeíempresa.b.br/ibpj telainiçial /psg.inaIniclaijsf?CTRL=469592071651203357

Demais telefones
consulte o1ate

FaleConosco,'-

1/1
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COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA III LTDA.
CGC. 16.509.328/0001-78

Rodovia BR 116 s/n° KM 180 -Centro-CEP 89.533-000

PABX (49) 3253-3030 / (47) 3367-9474 • e-mail: peretti@gaboardi.com.br
São Cristóvão do Sul - SC

São Cristóvão do Sul - SC, 14 de abrii de 2014

a majüro schàrnik ©ce ;
Diretor de Controle de Recursos Naturais - DIREN ;
Instituto Ambiental do Paraná - IAP - !

Curitiba-PR

Assunto: Ofício IPHAN n° 167/14, Ofício IPHAN n° 168/14 e Ofício IPHAN n° 195/14 dos
Complexos Eólicos Água Santa I, II e H[, Serra da Esperança I e II e Rota das Araucárias I e
IX respectivamente. .

Protocolo IAP n° 11.801.336-0

Prezado Diretor,

Em conformidade com a legislação vigente, vimos por meio deste, encaminhar os
Ofícios recebidos do IPHAN n° 167/14; 168/14 e'195/14 referentes à aprovação dos relatórios de
diagnósticos - Levantamento Arqueoiógieq dos Complexos Eólicos Água-Santa I, ÍIe EL !Serra da
Esperança I e II e Rota das Araucárias leu.! \

ANEXOS: Ofícios IPHAN h° 167/14, 168/14 e 195/14/

Atenciosamente,

-d
Adriano Jackson Gome^/

Diretor Técnico s '

Recebido en.
dt*..j£>é.i3a...
às hera?

I Assinatura
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Oi". n° 167/14

Da: Superintendência do IPHAN no Paraná

Para : Sr. Marco Aurélio Nadai de Masi
De Masi Projetos e Consultoria em Arqueologia
Rua Servidão Ana de Jesus, 242
Klorianõpolis - SC
88.061-4-20

Página 1 de 2

Curitiba, 17 de março de 2014.

Documento: 01508.000164/2014-01 :
Assunto: Relatório Final - levantamento Arqueológico Complexo Gerador Eólico Subparquts A^ua
Santa l, El c, 111 - Município de Palmas/PR

Senhor arqueólogo, •_ ' . :

Sirvo-me do presente para informar que seu relatório de diagnóstico do processo em epígrafe foi aprovado e
que cons.deramos o empreendimento. APTO a receber á IJcença Previa (LP), por parte do Instinto
Ambiental do Paraná condicionada àapresentação e execução dos programas de pruspecçues arqueológicas
cEducação Patrimonial pani apróxima fase do licenciamento ambiental. ' '

C Atenciosamente,

. José La Pastina Filho
Superintendente Estadual

IPHAN/PR

*„,

ittp.//www.arboreflorestas.com.br/obras/__Eolicas_.Sul/docs~orgaos-publicos/APROVACAO_LP_AGUA... 13/04/2014
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Of..n°-i68/14

Da; Superintendência do IPHAN no Paraná

Para : Si. Marco Aurélio Nadai de Masi
De Masi Projetos e Consultoria em Arqueologia
Rua ServidãoAna de Jesus, 242
Florianópolis - SC
88.061-420 .

C

Curitiba, 17 de março de 2014.

Documento: 01508.000165/2014-47 ' ;
Assunto: Relatório Final - Levantamento Arqueológico Complexo Gerador Eólico Subparques Serra da
Esperança I e II - Município de Palmas/PR ( '•

Senhor arqueólogo, i

Sirvo-me do presente para informar que seu relatório de diagnóstico do processo em epígrafe foi aprovado ;.e
que consideramos o empreendimento AFfO a receber a Licença Prévia (LP), por parte do Instituto
Ambiental do Paraná condicionada à apresentação e execução dos programas de prospecções arqueológicis
e Educação Patrimonial para a próximafase dó licenciamento ambiental. j

Atenciosamente,

José La Pastina Filho
Superintendente Estadual

IPHAN/PR

Página 1 de

tn;//www.arboreflorestas.com.br/obras/ Eólicas SuI/docs-oreaos-nublicos/APROVACAO LP SERRA n/04/?m



^^



Of.n° 195/14

Da: Superintendência do IPHAN no Paraná

Para : Sr. Marco Aurélio Nadai de Masi
' De Masi'Projetos e Consultoria em Arqueologia

Rua Servidão Ana de Jesus, 242 .
Florianópolis -SC •
88.061-420

Curitiba, 25 de março-de 2014.

Documento: 01508.000214/2014-41 _ ^ .'• ,.
Assunto: Relatório Final - Levantamento .Arqueológico Complexo Gerador Eólico Subparques Rota dás
Araucárias I e II - Município de Palmas/PR ,

Senhor arqueólogo, ' . >

Sirvo-me do presente para informar que seu relatório de diagnostico do processo cm epígrafe foi aprovado ie
que consideramos o empreendimento APTO a receber a Licença Prévia (LP), por parte do institu.tp
Ambientai do Paraná condicionada à apresentação e execução dos programas de prospecções arqueológicas
eEducação Patrimonial para a próxima fase do licenciamento ambiental j

Na oportunidade, solicito o envio dos relatórios de levantamento arqueológico em meio digital dos trás
ibparques sob sua responsabilidade: Serra da Esperança, Rota das Araucárias eÁgua Santa. i !

Atenciosamente,

Jtfsé Lui,
Superinterídíen

utert

ai Substituto

tD://www.arboreflorestas.com.br/obras/ Eólicas Sul/docs-oreaos-publicos/APROVACAO LP ROTAi

Pagina 1 de:

13/04/201-
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IAP
INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ

OFICIO N° 077/2014 - IAP/DLE

Curitiba, 11 de abril de 2014.

Prezado Senhor,

,e

PARANÁ
Governo do estado

OInstituto Ambiental do Paraná - IAP, solícita a este COMPLEXO EÓLICO 01 (uma) copia do Estudo
de Impacto Ambiental e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, em meio digital
elaborado em PDF gerado com baixa resolução, priorizando a performance para visualização e não
para impressão, em um único arquivo e contendo capa, índice, texto, tabelas, mapas e figuras !com
no Máximo 12,Mb, para serem disponibilizados no site deste Instituto. "

Atenciosamente,

Chefe do Departamento de Licenciamento Estratégico-DLE

Ao Senhor .

CLAUDIIMEY PERETTI

EÓLICAS SUL LTDA.
Rodovia BR 116, s/n°, KM 180- Centro
89.533-000 SÃO CRISTÓVÃO DO SUL - SC
CAK/DAPD

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 j80:215 100 jCuritiba | Paraná | Fone [41J 3213 3700 | Fax [411 3333 6161 www.pr.gov.br/h
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INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ

OFICIO N° 077/2014 - IAP/DLE

Curitiba, 05 de Maio de 2014.

Prezado Senhor,,

O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, solicita a este COMPLEXO EÓLICO 01 (uma) copia do Estudo
de Impacto Ambiental e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EfA/RIMA, em meio jdigital,
elaborado em PDF gerado com baixa resolução, priorizando a perfonnance para visualização! e não
para impressão, em um único arquivo e comendo capa, índice, texto, tabelas, mapas e figuras, com
rio Máximo 12Mb, para serem disponibilizados no site deste Instituto.

Atenciosamente,

Chefe do Departamei

Ao Senhor

ANDRÉ LEANDRO RICHTER
Eng° Florestal
ARBORE ENGENHARIA

Avenida Getúlio Vargas, 649 - Centro
88.750-000 BRAÇO DO NORTBSC
CAK/DAPD

icenciamento Estratégico-DLE

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | 80215 100 | Curitiba | Paraná | Fone [41] 3213 3700 jFax[41]3333 6161 www.pr.gov.br/iap

x .-* f* \

K.&...J
PARANÁ

i .

GOVERNO;DO ESTADO
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INSTITUTO AMBIENTAL ^4f^

««— PARANÁ
GOVERNO^DO ESTADO

OFÍCIO N° 082/2014 - 1AP/DLE
Curitiba, 15de maiode2014. j'

Complexo Eólico Água Santa III Ltda.
i

Em resposta ao Ofício sem número desse Complexo-Eólico, o qual solicita a realização de
Audiência Pública, e sugere inclusive, data para realização da mesma 16/05/2014, o horário idas
14 horas. •,

O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, informa que há procedimento técnico/administrativo
e durídico a realização de Audiência Pública, conforme a Resolução CONAMA 09/87, e Resolução
SEMA/IAP 031/98.

1o O IAP fixará o edital de convocação de IAP - Audiência Pública antecedência de 20 dias
em Diário Oficial e no site do IAP, contendo a data, local e horário da Audiência Pública, a
data e horário são designados pelo IAP;

2o Audiência será realizada sempre no município- ou área de influência direta! do
empreendimento, conforme Resolução 09/87 CONAMA; ,

3o Compete ao Empreendedor a divulgação em rádio, jornal local, faixas em locais visíveis e
de grande circulação de pessoas, bem como no local da realização da Audiência, óom
antecedência de 20 dias nos meios de " Comunicação Local" e junto a comunidade
diretamente afetada;

4o Ao final da Audiência Pública será lavrada uma Ata sucinta, à qual serão anexados
documentos escritos e assinados que forem entregues ao coordenador dos trabalhos
durante a seção;

5o A Audiência Pública será gravada por meios sonoros e visuais sendo que as fitas (CD) de
vídeo de gravação sonora e imagens constituirão memória integral da Audiência Pública
realizada; • -

6o Ata e seus anexos compreendendo os documentos apresentados na Audiência Pública é as
gravações subsidiarão junto com o EIA/RIMA, a anáfise e decisão final do IAP quando à
aprovação ou não do projeto.

Solicita-se ainda, apresentação de um relatório referente ao Meio Socioeconômico, í
assinado por Sociólogo ou Economista, conforme aResolução - CONAMA 01/86, sobre a '
muitidisciplinariedade e a Sociedade Brasileira de Sociologia, e planilha contendo os nomes;
dos proprietários - Fase de Negociação, forma de indenização as áreas e o aceite, anuência
do mesmo.

Reforçamos a solicitação e apresentação da Outorga sobre a transposição/intervenção de
Recursos junto ao Instituto das Águas do Paraná é imperativo Legal a emissão da LP,
apresentar cópia ao IAP.

Até a LI - Licença de Instalação deverá apresentar a Anuência da Assembléia Legislativa
do Paraná.

Rua Engenheiro Rebouças, 1206(80215 100 | Curitiba ]Paraná | Fone [41] 3213 3700 | Fax [41] 3333 6161 wwwprgovbr/iap
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IAP
INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ

Ao

GRUPO ARBORE

Avenida Getúlio Vargas, 649, Centro
88750-000 Braço do Norte - SC
NMO/DAPD

Atenciosamente,

Ma

Diretor de Controle

íúgjusto Koczicki
Chefedo Departamento de Licenciamento Estratégico - DLE

ro Schí

Recursos Naturais - DIREN

PARANÁ
Governo;do ESTADO

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 |80215 100 [Curitiba jParaná | Fone [41] 3213 3700 | Fax [41] 3333 6161 www.pr.gov.br/iip
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COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA III LTDA.
CGC ÍG 509.328/0001-78 '
Rodovia BR 116 s/n" KM ISO -Centro -CEP 89.533-000 .PABX ?49) 3253-3030 /(47) 3367-9474 •e-mail: pereitrS.gaboardi.com.br
São Cristóvão do Sul -SC

Sào Cristóvão do Sul - SC, 21 de maio de 2014

F!=:..mj

ÀMAURO SCHARN1K |
Diretor de Controle de Recursos Naturais-DlKhN -,'.;.
Instituto Ambiental do Paraná-IAP |
Curitiba - PR

AauMo:' Projeto de Lei para os Compíexos Eólicos Água Santa I II . Dl, Serra da Esperança
( e II e Rota das Araucárias lell. ;

' !
Protocolo IAP nQ 11.801.336-0

Prezado Diretor, j •
/ j

-Em conformidade com a legislação vigente, vimos por'meio deste, solicitar a
•manifestação desse IAP, sobre a necessidade de elaboração de Projeto de Lei especifico junto a
Assembléia Legislativa do -Estado Paraná, para aobtenção de Licença de instalação - Li para os
Complexos EóUcos: Água Santa 1, II eTIL Serra da Esperança 1e11 eRota das Araucar as leII
sitios localizados no município de Palmas - PR.

Com o.s protestos de elevada estima econsideração, subscreve-se.

Adriano Jacksbn Go
Diretor Técnic
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COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA IIILTDA.
CGC. 16.509,328/0001-78

Rodovia BR I16s/n°KM 180 -Centro - CEP 89.533-000 ^"~"
PABX (49) 3253-3030 / (47) 3367-9474 e-mail: peretti@gaboardi.coin.br
São Cristóvão do Sul-SC

SãoCristóvão do Sul - SC, 13 de março de 2014

À MAURO SCHARNIK
Diretor de Controle de Recursos Naturais - DIREN
Instituto Ambiental do Paraná - IAP
Curitiba - PR

Assunto: Solicitação de Audiência Pública para os Complexos Eólicos Água Santa I, II e III,
Serra da Esperança I e II e Rota das Araucárias I e II.

Protocolo IAP n° 11.801.336-0

Prezado Diretor,

Em conformidade com a legislação vigente, vimos por meio deste, sugerir a data e
local de realização de Audiência Pública para os Complexos Eólicos com sítios localizados no
município de Palmas - PR:

- Complexo Eólico Água Santa í, ÍI e III;

- Complexo Eólico Serra da Esperança I e II;

- Complexo Eólico Rota das Araucárias I e II.

O EIA/RIMA dos Complexos Eólicos supracitados foi protocolado nesse IAP em 30
de janeiro de 2013.

Data e horário sugeridos para a realização da Audiência Pública: 16/05/14 (sexta-
feira) às 14h00;

Local: Centro de CulturaDom Agostinho José Sartori
Endereço: Avenida Clevelândia n° 521 Centro
Palmas - PR

Capacidade: 450 pessoas sentadas

Atenciosamejííe,,

* Jílò

Henrique Osório
fiG3„Q25,2.7;-2

tA^rMBífflíO Gerai
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO CHICO MENDE5.DE CONSERVAÇÃO DA'BIODIVERSIDADE

AUTORIZAÇÃO DIRETA

Autorização n°: 01/2012-REVIS-CP Processo n° 02247,000002/2012-83

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com base no art. 36, §3°,
da Lei-n° 9.985, de 18 de julho de 2000 e na Resolução CONAMA n° 13 de 1990,
seguindo os tramites da Instrução Normativa ICMBio nQ 04/2009 e uma vez atendida? as
limitações e/ou restrições abaixo listadas, AUTORIZA a implantação / operação /
desenvolvimento da atividade, no que diz respeito aos impactos ambientais sobre as
Unidades de Conservação federais afetadas. . . ' j

Unidade de Conservação afetada: Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Paimas -
criada pelo Decreto de 03 de abril de 2006. \

^vidade: - Inventário de Quiropterofauna, Mastofauna terrestre, herpetofaunà e
.avifauna: a) Captura, registro de imagens, gravação de vocalizações, biometria; , .

b) Coleta e transporte de até 02 indivíduos/ espécie de. herpetofaun|a e
quiropterofauna. . ____ i
Órgão licènciador: Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas - ICMBio

Responsável pelas atividades:

ANDRÉ LEANDRO RICHTER

CNPJ/CPF:

595.222.-831-34

Condicionantes Gerais:

1- Esta Autorização não dispensa outras Autorizações e Licenças Federais, Estaduajis e
Municipais, porventura exigfveis no processo de Licenciamento;- j

2- Mediante decisão motivada o ICMBio poderá alterar as recomendações, as medidas de
controle e adequação, bem como suspender ou cancelar esta autorização caso ocorra: j

3- Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; j
4- Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da

s presente autorização, e

\r 5- Superveniênciá de graves riscos ambientais e de saúde.
O ICMBio deverá ser imediata mente comunicado em caso de ocorrência de acidentes! que
possam afetar a Unidade de Conservação, j
O não cumprimento das disposições neste documento poderá acarretar seu cancelamento,
estando ainda o sohcitante sujeito à penalidade prevista na Legislação Ambiental vigente, i

Condicionantes Específicas:
- Disponibilizar ao REVIS«CP arquivos contendo a lista de espécies e banco de imagens objtidos

dentro da UC. Os dados serão utilizados (com as- devidas citações) para subsidiar estudos Jpara
elaboração do Plano de Manejo, • "

. - Esta Autorização é válida até 05/02/2012. l _

5-

6-

7-

O responsável pelas atividades declara que todos os dados acima são verídicos e se compromete a
cumprir as disposições estabelecidas ria legislação e no presente documento, responsabilizando-se pelos
danos causados ao Meio Ambiente e a terceiros, sob as penas da Lei. > '

Local, Òata

Palmas,.18 de janeiro de 2011

Autoridade/ Cargo.Jade/

Leoncío Pôdrosa Lima
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,<^ INSTITUTO.
\AMBIENTAL
DO FARAÀ/Á

?«r:

PABABSTüTJÒSDE D^PACTO AMBIEfiTAL-KIA/HjMA

jSTD nc O7.p83,040-9 AUTORIZAÇÃO N° 12/2011 VALIDADE: Í2 uea^

^3ívffiÃõHn5õlcmm^Ã?^^
AMBIENTAL
ÊMPREÉNDEDOa: Eólicas Sul AâlMTOBfacadora de bens Liiia.

^OBBSACONSULTCaiA,* Ari*«e BeQMXSttJimeiito LTDA -

PÕOOBDENADÕR DAATIVIDADE: Andié Leandxtt Bistiterir.

[DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE': Rí5aiÍEáçâD âe-levaçtamento defau»a(

[Fl3....4iL|

i

.. i j- ••

i

BESTrkAÇÂO DD MATERIAL: Museu de Bastória Natural Capão dã Imbicm - MUNO
Ounllilw. I*&Vf>ní

1. . CONDICIONANTES GESAIS ;•
l.lVÁLtÕASOMSNTESEMmíEM)ÂSOTJ"RASTJRAS:

.12 0 DESCTJMPRIMEint» DAS CONDICIONANTES ESTABELECIDAS NESTA
i' autòk&açãosultãos èesponsâveis aaplicacâo decanções
i .PPEVISTÁSNÁIJEGÍSLACÃO PERTINENTE; .
í LS OPEDi£0-T>E INOVAÇÃO, CASO NECESSÁ^

• (TRÍNTÁ) CIAS ANTES DE.EXPIRAR "O PRAZO DE VALIDADE BESTA AUTOR
2. CONDIÇÕES' ESPECÍFICAS- ' '
2.1 TODOS OS DADOS LEVANTADOS PEV^BÃOCONglAR.NQEIAflíTMA

! " v- ' ESTA AUTORJ2ACA0 NÃO .PBRMFTÊ' - ' .
| l. CAPTURA. COLETA R transpoíítr. e_ soltura DR ESPÉCIES BI
'' PARTICU1 .ARSEM Ò CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO:
I 2. CAPT
i ' D>:
! . SALVO .QUANDO ACOMPANHADAS DA ANUÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINÍS

COMPETENTES;
. 3. COLETA E TRANSPORTE DE ESPÉCIES LISTADAS NA INSTRUÇÃO NOÜ

MMA.N° 3/2Ü0S E ANEXOS OÍTÊS;
, 4. COLETA DE_MATERIAL BIOLÓGICO POR TÉCNICOS NÃO LISTADOS

. AUTORIZAÇÃO;'
"5. EXPORTAÇÃO'DE MATERIAL ÍÜÓLÓGlCO.
ei PROCEDIMENTOSMETODOLÓGICOS QUE NAG CONSTEM NAMETODOT

APROVADA PELO -IAP. ' "
EQUIPE TÊCNICA-

NOMES:
André Lesandpo RichtÉC

Sftayana de Jesus [
Alexandre. Cama^õ de Azevedo

U5CAITE DATA PE T5MÍSSÃO:
Ouritiba. 20/13/2011

K

•C.R.-

CREA 51.407-0'
•csBio eess7/07

CBBIO-66883-07

CTF"

SS'182'
1863411

39256S8

SPEPIDOR-VU

Kctuaos

~^

_DO30
;zacÍ0;

•I ÁREA

•'IDADES

KCtPAfS
1'RADOR

i

ÍMLA.TIVA
i

NESTA

OGIA
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Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia flt Santa Catarina

•A.R.T. Anotação de Responsabilidade Técnica
— Contratado -. • ' , ,

ENGENHEIRO DE MINAS . , Q15B66-3 Empresa Executora: i
LEO HNT0NI0 RUBEHSHM ^ GEOLÓGICA. ENGENHRRIh E MEIO OHBIENTE LTOH
RUA ALMIRANTE BARROSO 664 CRICIÚMA 053263-0

SL 1 Térreo Comercia 88802-251 , SC Fone: Fax:

Fone: 4834371763 Fax: — ' CPF:289.425.740-58 Normal :
geolQgica@geoIogica.com.br- ' ' f j

- Contratante •- • • ' » ••; i ,-- .|
Eólicas Sul fldninistradora de Bens Ltda
Rua 30 de Março s/n (
Centro SAG CRISTÓVÃO BO SUL
89533-000

/

12691601000177

SC

i águia 1 uc i

— Autenticidade

ART N" 4595947-0 '••

ART autenticada eletronicamente via

CRCA«CT ;

— Resumo do Contrato/ '•",'' ' , in' . ..
Serviço de Consultoria, Matrizes de Impactos, Edição Final de EIA/RIMA do Complexo Eólico Eólicas
Sul. Palmas* PR ' •

Inicio em :05^ll^Óll Término em :2«/-i2/20l2 Honorários: Pi-ó-Lobort Valor Obra/S enrico: Ril.ooo,oo

— Identificação da ObrajSenriço
Eólicas Sul fldninistradora de> Bens Ltda
Rua 30 de híarço s/n
Centro ' SA0 CRISTOVAÚ/DO SUL
89533-000

— Assinaturas

cRiciunn

20>12^2012

—,—a^y~./.....1-... . _
LIO ArlTOril» rajrjENSAM

/289.í25.740-68

Este documento anota perante o CREA-SC/para efeitos legais, o/contrato escrito ou werbal realizado entie as partes (Lei8i40B/77)

12691601000177

. SC

Eólica^ Sul fidririnistrodonu^Sí BtrtE Ltda

12691601000177 "

nado ao Responsável Técnico
BRT: 4595947-0

—Participação Técnica •
Individual

_ Entidade de Classe.

AGEM

-.RegulaHzação-

—Descrição Compiemenlar •
Edição de EIA/RIMA

. Atividades,.^—

Objetos Cl assiíicação Quantidade Unidade
07 1B. F1799 IjOO ; 45

Este documento só terá 1éPública se estiver devidamente cadastrado e quitadp iunto ao CREA-SC. Para aferir vwvwcreafsc.org.br.
Este docunento foi autenticado eletronicanente, estando sujeito a verificações ;
conforne'resolução 1925/09 ÇOMFEH e de tiais legislações aplicáveis. ;

fls assinaturas deven ser a próprio punho, originais e preferencialmente con caneta azul.
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade, das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da
ABNT, na legislação específica e no Decreto.n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

httnW/www r,rp;a-sc.nrp.br/creariet/sartweb/Lmp art.ph.p?art=1838264 2Q/12/2012





CREA-PR Conselho Regionalde Engenharia e Agronomia
do Paraná

Anotação de Responsabilidade Técnica Lei ped 6496/77

Valorize suo.Profissâo: Mantenha os Projetos nò Obro

y VIA - LOCAL DA OBRA

O valor de R$ 33;00 referente a esta ART foi pago em 25/11/2011
Profissional Contratado: JORGE DA SILVA CHRIST(CPF:398.150.0S0-49)
Título Formação Prof,: GEÓLOGO.
Empresacontratada:
Contratante: EÓLICAS SUL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

•Endéreço:RUA 30 DE MARÇOS/N.0 CENTRO

CEP: 89533000 SAO CRISTÓVÃO DO SUL SC Fone:

Local da Obra: FAZENDA SANTA BÁRBARA NA BR-280S/N.°
--PALMASPR

Tipode Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica 11 EXECUÇÃOjDÈ OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp.' 5100 SERVIÇOS TÉC PRÒFISSIONAISEM GEOLOGIA
•ti ™. 're , teo INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS DE SUPERFÍCIE E
T,po Obra/Serv 368 suBSUPERFÍCIE
Serviços 130 OUTROS • ,
contratados

Guia N

ARTN"
20115177282

ftRTN°20115177g82
3bra ou Serviço Tècniào
ART Principal I

com a guia n° 100020115177282
N° Carteira: SC-184201/D
N" Visto Crea: 121152

N" Registro: \ \
. CPF/CNPJ: 12.691.601/0001-

i
"ContratQ:PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS j
Quadra:- LÍote:-
CEP: 85555000 !

Dimensão 1ÍUNID

Dados Compl. 0|

Data Inicio ' 23/11/2011
Data Conclusão. ' ,16/12/2011

Entidade de ClasseVir Taxa RS 33,00 304

. ..; Base de. cálculo:' TABELA VALOR DO SERVIÇO !
\^ Outras Informações sobre anatureza dos serviçoscontratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substrtuidas, contratantes, etc

SERVIÇOS DE GEOLOGIA, GEpMÇJRFOLOGIA EPED.OLOG.IA EM UMA ÁREA LOCALIZADA NA FAZENDA "9/13/2012
SANTABÁRBARA.NABR-280, MUNICÍPIO DE PALMAS, PR. ' C.réàWeb1.08

'^v ú

s termos . j

itratonte/ProprieContra tonte/Pro priefarra

Assinatura do Contratapte' Assinatura do Profissional . i

3* VIA - LOCAL DA OBRA Deve perróanecerno local da obra / serviço, à disposição dasequipes de fiscalização do CREA-PR.
Central de Informações doCREA-PR 0800 410067 ' ;
Aautenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br ,

•'CLÁUSULA COMPROMISSÒRIA: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou
execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com • Uti n- 3,307 *;^^^^^"nTSTnfilSTÂtoMediação eArbitragem do Conselho Regional.de Engenharia eAgronomia do Paraná -CMA CREA-PR. '°ca,izadafta ^J^^££STfa
daGloria Curitiba, Paraná [telefone (41) 3350-6727], e de conlòrmidade com o seu Regulamento deArbitragem. Ap optarem pela inserção na
presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer oreferido Regulamento econcordar, em especial eexpressamente, com os
seus termos" - st •.

,v^\M

ProfisiiónolResponsável

Porá a adesão à Arbitragem, as,assinatura; das partes sã? Obrigatórias

u-.r. J™^rt,r,8riPrAr)Pr;TO=N8.Vl=ON&V2=ON'a.y3=ON&NUMART=20115t772e2&C,.. 19/12/2012





IAP
INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ

PORTARIA N° 010, DE 19 DE JANEIRO DE 201.5

PARANÁ
GOVERNO ÜO ESTADO ,

ODiretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, nomeado pelo Decreto n° j
114, de 06 de.janeiro de 2011, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei |
Estadual n° 10.066, de,27 de. julho de 1992, com as alterações trazidas-pelas Lèisn0

.11.352, de 13 de.fevereiro de 1996 e n° 13.425, de 07 de janeiro de 2002 e 'de acordo
com o. seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n° L502, de 04 de agosto de 1992,
com alterações posteriores, RESOLVE:

Artigo 1,° - Art. 1o - Delegar aos funcionários Ademar Cabeças Fjlho, e Luiz Augusto |
Diedrichs atribuição ^ara dirigir a Audiência Pública referente aos "COMPLEXOS;
EÓLICOS ÁGUA SANTA I, !t e III, SERRA DA ESPERANÇA I e l| e ROTA DAS|
ARAUCÁRIAS I e II, no município de Palmas, sob .responsabilidade da'empresa;
Complexo Eólico Água Santa-lll, Ltda, protocolos. n°s 11.801.332-8, 11.801.331-O.j
11.801.334;4, 11.801,335-2, 11.801.337-9, 11.801.333-6 e 11.801..336-0. A Audiência!
Pública será realizada na seguinte data e local: i

LOCAL: Centro Cultural Dom-Agostinho José Sartori
ENDEREÇO: Avenida Clevelândia n° 521 - centro
MUNICÍPIO: Palmas-PR
DATA:. 30/01/2015
HORÁRIO: 19:00 horas

Artigo '2o - Esta Portaria entra em vigor na .data de sua publicação.

LUIZ TARCÍSIO IVIOSSATO PINTO
Diretor Presidente do Instituto Ambiental do. Paraná.

v

Ruff EngenhelfoRebouças, 1206 180215 100|Curitibã.| Paraná | Fone [41] 32133700 | Fax [41] 3333 6161 www.pr.gov.br/iap

wmmm íXm^//^//////M////////^
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E
' RECURSOS HÍDRICOS - SEMA

•INSTITUTO AMBIENTAL00 PARANÁ - IAP

EDITAL DÈ CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO' DE
AUDIÊNCIA PUBLICA

EDITAL N"017/2Õ14 GABINETE
©INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP, órgão vinculado
à SEQRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE' E
RECURSOS HÍDRICOS - SEMA, Convoca a população em
geral-e demais interessados. para participarem da Audiência
Pública- para apresentação dó Estudo de Impacto Ambientai -
EIA e Relatório jje Impacto Ambiental - RIMA, referentes aos
"COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANTA I; II e III, SERRA DA
ESPERANÇA I e II e ROTA DAS ARAUCÁRIAS I e II, no
município de Palmas, sob responsabilidade' da empresa
Complexo .Eólico Água Santa III Ltda, protocolo n"11,801.336-0.
AAudiência Pública será realizada na seguinte data e local:

1) LOCAL: Centro Cultural Dom Agostinho José
. Sartori

ENDEREÇO:'Avenida Clevelândia n" 521 - centro
MUNICÍPIO; Palmas-PR
DATA: 30/01/20T5

HORÁRIO: 19:00 horas '

O evento tem por. finalidade esclarecer a população ,e demais
interessados sobre os Estudos de Impactos Ambientais - EIA
e o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA apresentados
pelo empreendedor--a fim-de colher as sugestões e subsidiar o
processo de licenciamento ambiental do empreendimento ora
tratado. Os Estudos de Impactos-Ambientais -"EIA" e o
"RIMA", ,estão disponíveis em meio "digital - CD e" em
impressos, em papel, nas Prefeituras afetadas, assim como
no, site do IAP (www, iap.pr.qov.br).

Curitiba, 26 de Novembro de 2014.

LUIZTARCÍSIO M0SSAT0 PINTO

Diretor Presidente do InstitutoAmbiental do paranã





Editais de Audiências Públicas
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2014

EDITAL 037/2014 - GABINETE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO"PARA REALIZAÇÃO
DE AUDIÊNCIA. PUBLICA ' j.

•SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -
SEMA, ..'...

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP - \
' I

•EDITAL .DE .CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA !
EDITAL N° 017/2014 GABINETE, , , . " i

O INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ ^ IAP, órgão vinculado.à SECRETARIA :
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMA, Convoca a !
população em geral'e demais interessadospara participarem,da Audiência Pública para. ! .
apresentação do Estudo de Impacto Ambientai - EIA e Relatório de Impacto Ambiental -j
RIMA, referentes aos "COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANTA I, II eIII, SERRA DA !
ESPERANÇA Ie II eROTA DAS ARAUCÁRIAS IeII, no município de Palmas, sob j
responsabilidade da empresa Complexo Eólico Água Santa III Ltda, protocolo n° !
11.801.336-0. A Audiência Pública será realizada na seguinte data e local: - ;

i

, 1)'LOCAL: Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori '
ENDEREÇO: Avenida Clevelândia n° 521 -centro' . ' !
MUNICÍPIO: Palmas-PR .- , |
DATA: 30/01/201-5 . • ]
HORÁRIO: 19:00 horas • ' . '

O evento tem por finalidade esclarecer a população e demais interessados sobre os Estudos
de Impactos Ambientais - EIA. e o Relatório deTmpacto Ambiental - RIMA apresentados;
pelo empreendedor a fim de colher as sugestqes e."subsidiar o processo de licenciamento j
ambiental do empreendimento ora tratado. Os Estudos de Im-pactos Ambientais - "EIA" e p
"RIMA", estão disponíveis em meio digital - CD e em impressos, em papel, nas Prefeituras
afetadas, assim como no site do IAP fwww.iap.pr.gov.br). . '

Curitiba, 26 de Novembro de 2014.

LUIZ TARCÍSIO MOS;SATO PINTO
Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná
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INSTITUTO AMBIENTAI

DO PARANÁ

PORTARIA N° 010, DE 19 DE JANEIRO DE 2015

ODiretor Presidente do Instituto Ambienta! do Paraná - IAP, nomeado pelo Decreto n
114 de 06 de janeiro de 2011, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Estadual n° 10 066, de 27 de julho de 1992, com as alterações trazidas pelas Leis n
11 352 de 13 de fevereiro de 1996 e n° 13.425, de 07 de janeiro de 2002 e de acordo
com oseu Regulamento, aprovado pelo Decreto n° 1.502, de 04 de. agosto de 1992,.
com alterações posteriores, RESOLVE:

Artigo 1" -Art. 1° -Delegar aos funcionários Ademar Cabeças Filho eLu,=Augugo
Diedrichs, atnbuição para dirigir a Audiência. Pubhca referente aos COMPLEXOS
EÓLICOS ÁGUA SANTA I, II e III, SERRA DA ESPERANÇA I e II e ROTA DAS
ARAUCÁRIAS I e II, no município de Palmas, sob responsa^e da empresa-
Complexo Eólico Água Santa III Ltda, protocolos n°s 11.801.332-8, ^-B01-^1 Ua
7lá0l334 4"
Pública será realizada na seguinte data e local:

LOCAL: Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori
ENDEREÇO: Avenida Clevelândia n° 521 - centro
MUNICÍPIO: Palmas - PR
DATA: 30/01/2015
HORÁRIO: 19:00 horas

Artigo 2o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ TARCÍSIO MOSSATO PINTO
Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná.

•^u^h^febòu^





SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS - SEMA

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE '
AUDIÊNCIA PUBLICA

EOITAL N° 017/2014 GABINETE

' O INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ-IAP, órgão vinculado'
à SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS - SEMA, Convoca a. população em
geral e demais interessados para participarem da. Audiência
Pública-para1 apresentação do Estudo de Impacto Ambientai -
EIA e Relatório de Impado Ambiental - RIMA, referentes aos
"COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANTA I, II e III, SERRA DA
ESPERANÇA I e II e ROTA DAS ARAUCÁRIAS I e II. no
município de Palmas, sob responsabilidade da empresa
Complexo Eólico Água Santa III. Ltda, protocolo n" 1.1.801.336-0.
AAudiência Pública será realizada ha seguinte data e local;

1) LOCAL: Centro Cultural Dom Agostinho José
Sartori _,

ENDEREÇO: Avenida Clevelândia n° 521 - centro
MUNICÍPIO: Palmas-PR
DATA: 30/01/2015

HORÁRIO: 19:00 horas

O evento íèm por linalidade esclarecer a população e demais
interessados sobre os Estudos de Impactos Ambientais - EIA
e o Relatório de Impacto. Ambiental - RjMA apresentados
pelo empreendedor a fim de colhei as sugestões e subsidiar o
processo de licenciamento ambiental do empreendimento ora
tratado. Os Estudos de impactos Ambientais - "EIA" e o
"RIMA", estão disponíveis,, em meio digital - CD e em
impressos, em papel, nas Prefeituras afetadas, assim como.
no site do IAP (www.iap.pr.qov.brl.

Curitiba, 26 de Novembro de 2014.

LUIZ TARCÍSIO MOSSATO PINTO

Diretor Presidente do Instituto Ambientai do Paraná

n,..Ali
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Editais de Audiências Públicas

2014

EDITAL 017/2014 - GABINETE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA •

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ERECURSOS HÍDRICOS -
SEMA

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
,EDITALN°0I7/2014 GABINETE

O INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP, órgão vinculado à SECRETARIA
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMA, Convoca a ,
população em geral e demais interessados para participarenVda Audiência Pública para
apresentação do Estudo de Impacto Ambientai - EIA eRelatório de Impacto Ambiental -
RIMA, referentes aos "COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANTA 1, II e III, SERRA DA
ESPERANÇA IeII e ROTA DAS ARAUCÁRIAS Ie II, no município de Palmas, sob
responsabilidade da empresa Complexo Eólico Água Santa III Ltda, protocolo n°
11.801.330-0. A Audiência Pública será realizada na seguinte data e local:

i) LOCAL: Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori
ENDEREÇO: Avenida Clevelândia n° 521 -centro
MUNICÍPIO: Palmas-PR
DATA: 30/01/2015

HORÁRIO: 19:00 horas

Oevento tem por finalidade esclarecer a população edemais interessados sobre os Estudos
de Impactos Ambientais - EIA eoRelatório de Impacto Ambiental - RIMA apresentados
pelo empreendedor afim de colher as sugestões esubsidiar oprocesso de licenciamento
ambiental do empreendimento ora traiado. Os Estudos de Impactos Ambientais - "EIA" eo
:-RIMA", estão disponíveis em meio digital -CD e em impressos, em papel, nas Prefeituras
afetadas, assim como no site do IAP (www.iap.pr,gov.br).

Curitiba, 26 de Novembro de 2014.

LUIZ TARCÍSIO MOSSATO PINTO
Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná

í ri: Âíi.
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMA
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

EDITAL DE ENTRADA DE ESTUDOS E ABERTURA DE PRAZO PARA

SOLICITAÇÃO DE AUDJÊNCIA PÚBLICA
N°006/2014/IAP/DLE

O INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP, órgão vinculado à SECRETARIA :DE
ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMA, em cumprimento à
Resolução CONAMA n° 06/1986 e à Resolução SEMA/IAP nD 031/1998, art 66,_toVna
púbjico que as empresas:- Complexo Eólico Água Santa I LTDA., - Complexo Eólico
Água Sanía II LTDA., - Complexo Eólico Água Santa III LTDA. (SID's 11.801.333-6,
11.801.337-9 e 11.801.336-0), - Rota das Araucárias I Energia Eólica LTDA., Rota
das Araucárias II Energia Eólica LTDA. (SID's 11.801.334-4 e 11.801.335-2), -
Complexo Eólico Serra da Esperança í LTDA. e - Complexo Eólico Serra; da'
Esperança II LTDA. (SID's 11.801.331-0 e 11.80T.332-8), deram entrada do Estudo de
.Impacto Ambienta! - EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA,
referente aos empreendimentos "Complexo Eólico Água Santa I, Complexo Eólico
Água Santa II, Complexo Eólico Água Santa III, Rota das Araucárias I Energia
Eólica, Rota das Araucárias II Energia Eólica, Complexo Eólico Serra; da
Esperança I e Complexo Eólico Serra da Esperança II-LTDA." no município de
Palmas, estado do Paraná,

Para expor o conteúdo dos estudos apresentados, abre prazo mínimo de 45 (quarenta
1 e cinco) dias, a partir da data de publicação deste edital, para solicitação* de audiência
; pública, nos moldes da Resolução CONAMA n° 09/1987. .

' O Empreendedor/consultor disponibilizará o referido Estudo de .Impacto Ambiental e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, às Prefeituras dos Municípios

I abrangidos pelo empreendimento, aos Representantes do Ministério Público Esíacluai
e/ou Federal, às Bibliotecas •Municipais, às Universidades Regionais e aos Conselhos
Municipais de Meio Ambiente.

{ ', Cópias dos comprovantes de entrega e ciência às instâncias de controle sociais supra
• ; deciinadas, obrigatoriamente, deverão ser - fornecidas ao IAP pelo

• empreendedor/consultor para integrar o procedimento Administrativo.
O IAP disponibilizará o EIA/RIMA no seu endereço eletrônico: http://www.iap.pr.aov.br/

Curitiba, 08 de abril de 2014.
/

Luiz Tarcísio Mossato Pinto

Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná
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INSCRIÇÃO PARA QUESTIONAMENTOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA N*> 001/2015 PARA APRESENTAÇÃO DO EIA/RIMA -
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ERELATÓRIO DE IMPACTO

AMBIENTAL DO EMPREEDIMENTO "COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANTA
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INSCRIÇÃO PARA QUESTIONAMENTOS
i

AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/2015 PARA APRESENTAÇÃO DO EIA/RIMA \
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO i

AMBIENTAL DO EMPREEDIMENTO "COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANT^
I, II e íll, SERRA DA ESPERANÇA Ie II e ROTA DAS ARAUCÁRIAS Ie II" |

PALMAS - PARANÁ, 30 DE JANEIRO DE 2015
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INSCRIÇÃO PARA QUESTIONAMENTOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/2015 PARA APRESENTAÇÃO DO EIA/RIMA -

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRSO DE IMPACTO

AMBIENTAL DO EMPREEDIMENTO "COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANTA

I, II e III, SERRA DA ESPERANÇA Ie II e ROTA DAS ARAUCÁRIAS Se II"
PALMAS - PARANÁ, 30 DE JANEIRO DE 2015
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INSCRIÇÃO PARA QUESTIONAMENTOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/2015 PARA APRESENTAÇÃO DO EIA/RIMA -

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO

AMBIENTAL DO EMPREEDiMENTO "COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANTA

I, II e III, SERRA DA ESPERANÇA Ie II e ROTA DAS ARAUCÁRIAS Ie II"

PALMAS - PARANÁ, 30 DE JANEIRO DE 2015
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INSCRIÇÃO PARA QUESTIONAMENTOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/2015 PARA APRESENTAÇÃO DO EIA/RIMA -

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO

AMBIENTAL DO EMPREEDIMENTO "COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANTA
I, I! e III, SERRA DA ESPERANÇA Ie II e ROTA DAS ARAUCÁRIAS Ie II"

PALMAS - PARANÁ, 30 DE JANEIRO DE 2015
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AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/2015 PARA APRESENTAÇÃO DO EIA/RIMA -

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO

AMBIENTAL DO EMPREEDIMENTO "COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANTA

I, li e III, SERRA DA ESPERANÇA I e li e ROTA DAS ARAUCÁRIAS I e II"
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AUDIÊNCIA PÚBLICA H° 001/2015 PARA APRESENTAÇÃO DO EIA/RIMA -
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ERELATÓRIO DE IMPACTO

AMBIENTAL DO EMPREEDIMENTO "COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANTA
I, II e III, SERRA DA ESPERANÇA Ie II e ROTA DAS ARAUCÁRIAS Ie II"

PALMAS - PARANÁ, 30 DE JANEIRO DE 2015
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PROTOCOLO 11 801 331-0, 11.801.332-3, 11 801 333-6. 11 BD1 334-1, 11 801.33S-2. 11 601 336-OJ 11 SOI 337-9
COMPLEXO EÓLICO DE PALMAS - PR

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
GRUPO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

INFORMAÇÃO PROCESSUAL N.° 001/2015

F,..i*-A
^-i^y

ESCRITÓRIO REGIONAL: Grupo de Avaliação de Impacto Ambiental -
GAIA / GP - Gabinete da Presidência

ASSUNTO: Solicitação De Licença Prévia Do Complexo s
Eólico de Palmas (Água Santa 1, II e III, Rota das
Araucárias 1e II, Serra da Esperança lei!)

EMPRESA: Complexo Eólico Água Santa 1Ltda.

Complexo Eólico Água Santa 11 Ltda.

Complexo Eólico Água Santa III Ltda.

Complexo Eólico Rota das Araucárias 1Ltda.

Complexo Eólico Rota das Araucárias 11 Ltcfa.

1 Complexo Eólico Serra da Esperança 1Ltda.
i ,

Complexo Eólico Serra da Esperança II Ltda.

MUNICÍPIOS: Município de Palmas/PR

ATIVIDADE: Complexo Eólico de Geração de Energia Elétrica

PROTOCOLO: 11.801.331-0, 11.801.332-8, 11.801.333-6,
11.801.334-4, 11.801.335-2, 11.801.336-0, \
11.801.337-9

DATA : 02/02/2015

Informamos que foi realizada Audiência Publica no dia 30 de janeiro dé 2015
conforme convocação através do Edital de número 017/2014, de 26 de novembro
de 2014, e delegação aos funcionários Ademar Cabeças Filho e Luiz Augusto
Diedrichs para direção da referida audiência através da Portaria IAP n° 010/2015,
no município de Palmas - PR.
A Audiência Pública teve início às 19:20 (dezenove horas e vinte minutos) do dia
30 de janeiro de 2015 no Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori cito ha Av...
Clevelândia n°521 - centro da cidade de Palmas, com a presença dos Exmos.
Prefeito Municipal Hilário . Andraqschko,' Promotor de Justiça Estadual Dr
Alexsando Luiz do Santos, Presidente da Câmara Municipal de Palmas Luiz
Otávio Sendescki, Empreendedor Adriano Jackson Gomes e Consultor JAndré
Leandro Richter. Informamos que a mesma transcorreu com sucesso,havendo
alguns questionamentos por escritos e orais, os orais foram elaborado pelos
Senhores Joaquim Osório Ribas, Renato Pires, Daniel Langaro, José Antônio
Bueno e Luiz Manoel da Silva, todos respondidos no transcorrer da audiência; já o
questionamento escrito e subscrito por Márcia Barbosa Abrão na qual manifesta
dúvida por se tratar de Anuência do "ICMBio - REVIS - Refúgio de Vida Silvestre
de Palmas", o qual foi respondido mas ainda deixou dúvidas - o IAP informou que
esta vendo com o corpo jurídico da Instituição como proceder e tão logb seja
elucidado será encaminhada resposta à solicttante:
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Após esses questionamentos foi verificado pelos coordenadores da mesijna se"
haveriam novos questionamentos e assim que os mesmos foram respondidos, a
coordenação encerrou a Audiência Pública às 23:00 (vinte e três horas) do dia 30
de janeiro de 2015. j
Informamos ainda que os questionamentos e demais documentos encontram-se
anexos nesta informação processual a qual deverá ser apensada nos
procedimentos administrativos acima mencionados.
Em complemento, os Técnicos designados na portaria acima mencipnada
reservam-se o direito de não emissão de opiniões de valor acerca de processo
administrativo de licenciamento que ainda estejam sujeitos a análises Téchica e
Jurídica e, em conseqüência disso, sem decisão administrativa definitiva, j

É a informação^ Grupo de Avaliação de Impacto Ambiental.

GAIA, 02 de fevereiro de 2015.

Adema

Biólogo/- C
ças Filho --' •

n° 28.796-07-D

GP /J-AP

Luiz Augusto Diedrichs j .
Ehg° Agrônomo, MSc. - CREAm0 1Í5.380-D

GP/IAP .'
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MINUTA DE OFICIO

Prezada Senhora

Em atendimento a Instrução Normativa n° 07 de 05 de novembro de 2014, do

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e também ao oficio

Circular n° 002/2014 -CR9/ÍCMBÍO e demais Legislações vigentes, o Instituto

Ambiental do Paraná tem a informar que os empreendedores Complexo Eólico

Água Santa Ltda. I ,ll e III, Complexo Eólico Serra da Esperança Ltda. I e II e,

Complexo Eólico Rota das.Araucárias Ltda. ! e II, protocolaram junto a este órgão

^, os procedimentos administrativos para licenciamento'" ambiental dom

apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA sob n° 11.801.331-0,

11.801.332-8, 11,801.333-6, 11.801.334-4, 11.801.335-2, 11.801.336-0 e

11.801.337-9, atendendo o que-estabelece a Resolução Conjunta SEMA/IAR n°

09/2010.
i

Informa ainda que a Resolução, juntamente com os estudos de Impacto Ambiental

- ' EIA/RIMA encontram-se .disponíveis no site do IAP : -

http://www.iap. pr.qov.br/modules/conteudo/conteudo. php?conteudo=985. ;

Diante do exposto acima, o Instituto Ambientai do Paraná solicita manifestação! do

iCMBio REVIS - Refúgio de Vida Silvestre de Palmas com relação áos

W empreendimentos acima nominados..

Atenciosamente,

LUIZ TARCÍSIO MOSSATO PINTO
Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná

Ã Senhora

Márcia Barbosa Abrão

ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

Rua Doutor Beviláqua, 863 - Centro - Caixa Postal, 127 !

CEP 85.555-000-Palmas-PR '
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

AUTORIZAÇÃO DIRETA

Autorização n°: 01/2012-.REVIS-CP Processo n° 02247.000002/2012-83

; O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com base no art. 36, §3°,
\"da Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 e na Resolução CONAMA n° 13 de 1990,
i seguindo os tramites da Instrução Normativa ICMBio nn 04/2009 e uma vez atendidas as
• limitações e/ou restrições abaixo listadas, AUTORIZA a implantação / operação /
; desenvolvimento da atividade, no que diz respeito aos impactos ambientais sobre as
! Unidades de Conservação federais afetadas.

idade de Conservação afetada: Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas
( ada pelo Decreto de 03 de abril de 2006. •

| Atividade: -"inventário de Quiropterofauna, Mastofauna terrestre, herpetofauna e
avifauna: a) Captura, registro de imagens, gravação de vocalizações, biometria;

b) Coleta e transporte de atè 02 indivíduos/ espécie de herpetofauna e
quiropterofauna.
Órgão licenciador: Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas - ICMBio
Responsável pelas atividades:

ANDRÉ LEANDRO RICHTER

CNPJ/CPF:

595.222,831-34

Condicionantes Gerais:
1- Esta Autorização não dispensa outras Autorizações e Licenças Federais, Estaduais e

Municipais, porventura exígíveis no processo de Licenciamento;
I 2- Mediante decisão motivada o ICMBio poderá alterar as recomendações, as medidas de
I, controle e adequação, bem como suspender ou cancelar esta autorização caso ocorra,
' 3- Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
C 4- Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da

presente autorização, e
! 5- Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
| 6- OICMB.o deverá ser imediatamente comunicado em caso de ocorrência de acidentes que
I possam afetar a Unidade de Conservação
j 7- Onão cumprimento das disposições neste documento poderá acarretar seu cancelamento.
| estando ainda osolicitante sujeito âpenalidade prevista na Legislação Amb.ental vigente
! Condicionantes Específicas:

-Disponibihzar ao REVIS-CP arquivos contendo a lista de espécies ebanco d^a9JJns f ^
dentro da UC Os dados serão utilizados (com as devidas citações) para subsidiar estudos para
elaboração do Plano de Manejo;

- Esla Autorização é válida até 05/02/2012 . . „ . . —- •—
"cT7es^o~n7avel pelas atividades declara que todos os dados acima são verídicos e ^compromete acumprir as dispoPs.ç0e5 estabelecidas na legislação eno presente documento, responsab,l,zando-se pelos
danos causados ao Meio Ambiente e a terceiros, sob as penas üa Lei. _ __

Local, Data . •

Palmas, 18 de janeiro de 2011

Autoridade/ Cargo • -.
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COMPLEXO EÓLICO DE PALMAS -"í.^

í

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ .''"'••
GABINETE DA PRESIDÊNCIA , c

GRUPO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

INFORMAÇÃO PROCESSUAL N.° 001/2015

ESCRITÓRIO REGIONAL: Grupo de Avaliação cie Impacto Ambiental -
GAÍA / GP - Gabinete da Presidência

ASSUNTO: Solicitação De Licença Prévia Do Complexo
Eólico de Palmas (Água Santa I, II e III, Rota das
Araucárias I e II, Serra da Esperança I e II)

EMPRESA: Complexo Eólico Água Santa I Ltda.

Complexo Eólico Água Santa II Ltda.

Complexo Eólico Água Santa III Ltda.

Complexo Eólico Rota das Araucárias I Ltda.

Complexo Eólico Rota das Araucárias II Ltda.

Complexo Eólico Serra da Esperança I Ltda.

Complexo Eólico Serra da Esperança II Lida.

MUNICÍPIOS: Município de Palmas/PR

ATIVÍDADE: Complexo Eólico de Geração de Energia Elétrica

PROTOCOLO: 11.801.331-0. 11.801.332-8, 11.801.333-6,
11.801.334-4, 11.801.335-2, 11.801.336-0,
11.801.337-9

DATA : 02/02/2015

Informamos que foi realizada Audiência Publica no dia 30 de janeiro de 2015
conforme convocação através do Edital de número 017/2014, de 26 de novembro
de 2014, e delegação aos funcionários Ademar Cabeças Filho e Luiz Augusto
Diedrichs para direção da referida audiência através da PortarialAP n° 010/2015
no município de Palmas - PR.
A Audiência Pública teve início às 19:20 (dezenove horas e vinte minutos} do diíi
30 de janeiro de 2015 no Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori cito ic- Av
Clevelândia n°521 - centro da cidade de Palmas, com a presença dos Exmcs
Prefeito Municipal Hilário Andraqschko, Promotor de Justiça Estadual ür
Alexsando Luiz do Santos, Presidente da Câmara Municipal de Palmas Luiz
Otávio Sendescki, Empreendedor Adriano Jackson Gomes e Consultor André
Leandro Richter. Informamos que a mesma transcorreu com sucesso,havendo
alguns questionamentos por escritos e orais, os orais foram elaborado pelos.
Senhores Joaquim Osório Ribas, Renato Pires, Daniel Langaro, José Antônio
Bueno e Luiz Manoel da Silva, todos respondidos no transcorrer da audiência; ia c
questionamento escrito e subscrito por Márcia Barbosa Abrão na qual manifesta
dúvida por se tratar de Anuência do "ICMBio - REViS - Refúgio de Vida Silvestre
de Palmas", o qual foi respondido mas ainda deixou dúvidas - o IAP informou que
está vendo com o corpo jurídico da Instituição como proceder e tão logc ss|s
elucidado será encaminhada resposta à solicitante.
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Apas esses .uestionamentos foi ^cado^os «—es d^« ,
rr^r„irrsss.8p"xqto ^ ^ -- —>»*• -
re janeiro ce 2015, mpntn^ e demais documentos encontra..--sé-;nforromos ainda^ «ques^arnentos e<^ ^ ser apensadi 10í
"Smentos administrativos acima menaonado. ^ acjma me;lcJ,-;S:,3
:.m complemento, os Técnicos designados" ^^ de p ;;i,,
: servam^e odireito de não em*sa° fle op.™*- g^.^ Téc;,;ca e
administrativo de «^.^^^^0 administrativa definitiva,
iuridica e, em conseqüência disso, sem ubu

Va ,rformaçâo-aò Grupo de Avaüaçao de impacto Ambienta,.
3AIA. 02 de fevereiro de 2015.

AdematíJBéçás FilhoBióloao,-C>^n°28.796-07-D

Si-

V-

——LÜiz Augusto DledrichsEng» Agrônomo, MSc-CREAn ...*BO-O

GP / IAP
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IAP
tnSTITUTO AMBIENTAL

DO PARAM

M 58/201 5/IAP/GP
Olicio rí

Curitiba,

eu
V#V

PARANÁ

27 de marco de 2015.

Prezado Senhora, ^ ^.^ Chic0

CR9/,CMBio Eói.oo ftgua santa uda. pIotocolaram iunto aos empr-nd oes C^ ^ ^ ^ Araucária^ -J^ ^^
Esperança Ltda. ^ administrativos para licenciamento emb ^ ^esle órgão os procedimentos Asob nM t.80t .331-0, 11 .BO,^ ^
de Estudo de impacto Ambienta -« ^^ alendendo ogue

.. -1 om TíS-2 11.oul.JOu u
. -, on-i TÍ4-4 11 -801 ó

^-——"-*.....—«-•—nesnlucão juntamente com osloioima ainda que a Resolução ,
encon,ram-se d.sponiveis no s„e - ^ ^ ^

t0 acima oinstituto Ambiental do ™™ "<* empreendimen,os acima

í^. nominados.
,--"r~

Atenciosamente,

„íssssssffl=2—

.lB

^Fr^e^roRebo^».
^,«,^00,^1 —1 —inl

.bf/iap
,r (jil 3333 6161 www-P>'-9°u3 -700 1Fax t^'l J^^11
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COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTAIII LTDA ^^

Proc. IAP n. 11.801.336-0

tl„. „, , TDA pessoa jurídica de direito privado, sociedadeCOMPLEXO EÓUCO AGL1A SANTA HLTDA, £ ^^ mRodov,a BR
empresa,,a, limitada, inscrita no CNP3 sob . ^ ^ ^ ^^ ^
,16, KM 180. s/n, bairro centro, » ''^ ^J^^^„^^
ociosamente perante Vossa Senhona, ™>^f^^BS£MCÀ^^

,-^C^O^d^^o^v^da Biodivers.dade.
m, de licenciamento ambiental referentes aos

Salientamos qUe, es„o em trãmite „«» ^ ,e„, Rota das Arancarias 1e„.
Complexos Eólicos Agua Santa l,ne ,

epigrafado.

Â^Sama 1-11.801.333-6 ;',
i Á..uaSanUll-n.801.337-9 V> çj

Aoua Santa m-M-801-336-0 J ^-v-
s:TadaBSperançal^ll-301.331-0 ^
Serra da Esperançai!-U.801.332-8 -"-

.-i u 801 334-4 eníane ftlvésPere"Rota das Araucárias 1- 11-801.« ^3.4^^
Rota das Araucárias 11 - 11.801 .«5-2 ^ò^.^-

Mestes termos, pede deferimento. V-

/•

TUritiba,X6demarçode2015.
c

--m^-=:rA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE S1DADE
ST,TUTO CHICO MENDES DECWg^^^COORDENAÇÃO REGIONAL- ^^^^,^^1^-^3-700
Rod. Maurto Si«j*, Sobnrt» ^_ km ^ ^ iembÍ0@lOllbl0 gpv br

Ofic,o,0^015-CRMCMBro F,or>an6polls, 02 de pereiro de ,0,S.

Ao SenhorLuiz Tarcísio Mossato Pinto
Presidente do LAP _instituto Ambiental do Paraná-IAP
Rua Engenheiro Rebouças, 1206
Curitiba/PR

w 80215-100

Ass-;Auto^,ar,LtoCi—A—'

Senhor Presidente,Senhor rresiui..^ .
„;cií.q ao conjunto ue

Cumprtmentaodo-o cordialmente, ^^SuU P™^° ?!»

«... . .--iscí-" «/«íS^
^^^' -reSPTtTZonsàVelpel« administração üa UC (.. )
«^ ü«/^-«fâ" d0 0^° ' P , , nl Art 7» inciso XW, alínea d) da

?JUtas pela Umão, exceto cm A, ^ do Compl
Oiante do «P»».—'^processo ede^s documentos

afetos, especialmente dos estudo m£mirf,M=,. de evenm, s
—rs:,^-ómp:s u*. - - - -LC^uprreS^^esta^aocorrido.





£-4

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE VERS1DADE

6de ,4 de tumo de 20H, ,ue^^ ^ *^ *"" «° ^t ei riendimentos de Beraçao de m, disp05iça0 pa„
Desde iá agradecemos a atenção

maiores informações.

^ Is/Ác SIMÃO NETO
Coor

Idc^dorRegronal Substituto





,*~>&j-

IAPINST,TUTO AMBIENTAL
DO PARANÁ

Oficio n
-,77/2015/IAP/GP

Curitiba,
31 de março de 2015-

PreZado Senhor, cR9/lCMBio, datado de 02 de fevereiro, de

pelo Grupo de ^ y-

oElA/RlMA encontra-se disponwei no site do IAP-
informamos que oEIAJRIM

pse apresenta para opresente,
Sendo o que se apre*

samente,Atencio

0„,s.á"™=»-=~-

C'C n C(Sl ,c0 ÁGUA SANTA »COMPLEXO EOUCO A __ ^
RodovlnoBo llíãsievAoso^yL,-^

PARANÁ

161ww^pr-gou-t,,,Llipr4113-.13 3700 1Fax 1411 3333 6

Rua Éng
;liqenhe..o Rebouças. 1206j80215100
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INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ

jii/AiWw^UPES/Pi?

jf-lS.
IRUB;.

Ofício n° 318/2015/IAP/GP

PARANÁ
Governo do Estado

Curitiba, 01 de junho de 2015.

MM A - IBAMA

DOCUMENTO:

02017. 00^* Qo ^Mí.Prezados Senhores,

O

DATA Oj lO(o\ (O.

Em atenção ao Ofício n° 277/2015-CR9/ICMBio, datado de 17 de abril de 2015,
referente ao Licenciamento do Complexo Eólico Sul, encaminhamos em anexo, os

protocolos de número 11.801.331-0, 11.801332-8, 11.801.333-6, 11.801.334-4,
11.801.335-2, 11.801.336- e 11.801.337-9 e seus respectivos EIA/RIMA (estudo de
impacto ambiental e relatório de impacto ambiental) para providências, por setratar de
ficenciamento ambiental de responsabilidade desse IBAMA, tendo em vista o

considerado peto ICMBio, conforme correspondência em anexo.

Sendo o que se apresenta para o presente,

Atenciosamente,

LUIZ TARCÍSIO MÕSSATO PINTO
DiretorPresidente do Instituto Ambientai do Paraná.

limo. Senhor
JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO
Superintendentedo IBAMA/PR
Rua General Carneiro, 481, 3o andar
CEP: 80060-150 - NESTA CAPITAL

C/C
Ao Senhor
DANIEL GUIMARÃES BOLSONARO PENTEADO
Coordenador Regional Substituto - ICMBio
Rodovia Maurício Sirotski Sobrinho, s/n - Km 02 - Jurerê - SC
88053-700 - FLORIANÓPOLIS - SC
DLE/MA

RuaEngenheiro Rebouças, 1206 [80215 100 | Curitiba | Paraná | Fone [41] 3213 3700 | Fax[41] 3333 6161 www.pr.gov.br/íap
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INSTITUTO AMBIENTAL
DO PARANÁ

Oficio n.° 355/2015/IAP/GP

Prezado Senhor,

Mf>hk - IBAMÂ

DOCUMENTO:

PARANÁ
Governo do estado

Curitiba, 23 de junho de 2015.

Encaminhamos correspondências protocoladas neste IAP referente
empreendimentos Complexo Eólico Serra da Esperança II Ltda. (protocolo IAP n°
11.801.332-8), Complexo Eólico Serra da Esperança I Ltda. (protocolo IAP n°

w 11.801.331-0), Rota das Araucárias I Energia Eólica Ltda. (protocolo IAP n° 11.801.
11.801.334-4), nas quais o requerente comunica que os empreendimentos encontram-
se localizados fora da Zona de Amortecimento do Refúgio da Vida Silvestre Campos
de Palmas - REVIS e que, portanto, independe de manifestação do ICMBio.

Assim, o requerente solicita emissão da Licença Ambiental Prévia para estes
empreendimentos.

Solicita-se anexar aos respectivos protocolados e dar os encaminhamentos
que julgarem procedentes.

Sendo o que se apresenta para o presente,

w

Atenciosamente,

BwvÍm!Jj
ato pinto

Diretor Presidente do IAP

Ao Senhor,
VINÍCIUS CARLOS FREIRE
Superintendente do Ibama do Paraná
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA

Rua General Carneiro, n° 481, 3o andar - Alto da Glória
80.060-150 - NESTA CAPITAL
JR/MIH

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | 80215 100 |Curitiba | Paraná | Fone f41] 3213 3700 | Fax [41] 3333 6161 www.pr.gov.br/iap
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ROTA DAS ARAUCÁRIAS I ENERGIA EÓLICA LTDA. ,
•JZGGr46T3Ú77R37TMT^88 ~~ * ^ triLi[;-'-

PABX (49) 3253-3030 / (47) 3367-9474
São Cristóvão do Sul - SC

làil:e-maíJ: peretti@gaboardi.com.br

São Cristóvão do Sul - SC, 05 de junho de 2014

À LUIZ TARCÍSIO MOSSATO PINTO
Diretor Presidente do IAP

Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Curitiba - PR

\

(&>
liaAÍVlA/SUffO/fT;'

Assunto: Solicitação daemissão de Licença Prévia - LP do Parque^Eólico Rota das Araucárias I.

Processo IAP n° 11.801.334-4

Prezado Diretor.

Em conformidade com a legislação vigente, vimos por meio deste, solicitar a
emissão da Licença Prévia - LP para o empreendimento Parque Eólica Serra da-Esperança-1, |
tendo em vista que omesmo já cumpriu todas as prerrogativas legais. ) -••'•• ! • ' •••

Ressalta-se que o referido empreendimento encontra-se fora da Zona de
Amortecimento - ZA do Refúgio da Vida Silvestre Campos de Palmas - REVIS (vide planta
anexo), portanto que independe de manifestação do ICMBio.

Outro sim informamos que a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, por
meio do DRO - Despacho de Requerimento de Outorga n° 3399 de 27/08/14 e do disposto na
resolução normativa n° 391/09, aguarda o recebimento da Licença Prévia - LP desse órgão
ambiental, para emissão da Outorga de Autorização do Parque Eólico Rota das Araucárias I com
potênciaprevistade 29,9 MW, sendo 13 (treze) aerogeradores de 2,3 MW/cada.

Certos de boa acolhida desta, desde já agradecemos.

Cordialmente,

/*••**•COMPLEXO EÓLICO ROTAJiAS-ARAUCARIAS I e II LTDA.
Adriano Jackson Gomes - Diretor Técnico
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COMPLEXO EÓLICO SERRA DA ESPERANÇA ILTDA:
CGC. 16.519.690/0001-20

Rodovia BR 116s/rj°KM 180 -Centro - CEP 89.533-000

PABX (49) 3253-3030 / (47) 3367-9474 c-mail: peretti@gaboardi.com.br
São Cristóvão do Sul - SC

São Cristóvão do Sul - SC, 05 de junho de 2014

À LUIZ TARCÍSIO MOSSATO PINTO
Diretor Presidente do IAP

Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Curitiba-PR

Assunto: Solicitação da emissão de Licença Prévia - LP do Complexo Eólico Serra da Esperança
L

Processo IAP n° 11.801.331-0 iCjRinft .

Prezado Diretor,

Em conformidade com a legislação vigente, vimos por meio deste, solicitar a
emissão da Licença Prévia - LP para o empreendimento Parque Eólico Serra da Esperança 1,
tendo em vista que o mesmo já cumpriu todas as prerrogativas legais.

Ressalta-se que o referido empreendimento encontra-se fora da Zona de
Amortecimento - ZA do Refúgio da Vida Silvestre Campos de Palmas - REVIS (vide planta
anexo), portanto que independe de manifestação do ICMBio.

Outro sim informamos que a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, por
meio do DRO - Despacho de Requerimento de Outorga n° 3394 de 27/08/14 e do disposto na
resolução normativa n" 391/09, aguarda o recebimento da Licença Prévia - LP desse órgão
ambiental, para emissão da Outorga de Autorização do Parque Eólico Serra da Esperança I com
potência previstade 29,9 MW, sendo 13 (treze) aerogeradores de 2,3 MW/cada.

Certos de boa acolhida desta, desde já agradecemos.

C

Cl

«MIPLEXO EÓLICO SERRA DA ESPERANÇA I e II LTDA.

au iney Peretti - Diretor Executivo
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COMPLEXO EÓLICO SERRA DA ESPERANÇA IILTDÁT^^'
CGC. 16.519.640/0001-42

RodoviaBRl]6s/n°KM180 - Centro - CEP 89.533-000

PABX (49) 3253-3030 / (47) 3367-9474 e-mail: pereUi@gaboaidi.com.br
São Cristóvão do Sul - SC

São Cristóvão do Sul - SC, 05 de junho de 2014

À LUIZ TARCÍSIO MOSSATO PINTO
Diretor Presidente do IAP

Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Curitiba - PR

.x>.. /o£.' (5
'-.AÍ-4} hora*

Assunto: Solicitação da emissão de Licença Prévia - LP do Complexo Eólico Serra da Esperança
II.

Processo IAP n° 11.801.332-8

Prezado Diretor,

Em conformidade com a legislação vigente, vimos por meio deste, solicitar a
emissão da Licença Prévia - LP para o empreendimento Parque Eólico Serra as Esperança II,
tendo em vista que o mesmo já cumpriu todas as prerrogativas legais.

Ressalta-se que o referido empreendimento encontra-se fora da Zona de
Amortecimento - ZA do Refúgio da Vida Silvestre Campos de Palmas - REVIS (vide planta
anexo), portanto que independe de manifestação do ICMBio.

Outro sim informamos que a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, por
meio do DRO - Despacho de Requerimento de Outorga n° 3395 de 27/08/14 e do disposto na
resolução normativa n° 391/09, aguarda o recebimento da Licença Prévia - LP desse órgão
ambiental, para emissão da Outorga de Autorização do Parque Eólico Serra da Esperança TI com
potência prevista de 13,8 MW, sendo 06 (seis) aerogeradores de 2,3 MW/cada.

ftoíTaVboa acolhidadesta, desdejá agradecemos.

COP IPLEXO EÓLICO SERRA DA ESPERANÇA I e D LTDA.

Clau liney Peretli - Diretor Executivo
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Núcleo de Licenciamento Ambiental - Pr

DESP. APEN. 02017.000057/2015-40 NLA/PR/IBAMA

Curitiba, 10 de julho de 2015

A(o) Chefe da COAD/PR

Solicitamos a juntada, por apensação, do(s) processo(s) 11.801.332-8,
11.801.331-0, 11.801.335-2, 11.801.333-6, 11.801.334-4, 11.801.336-0, 13.549.189-6 no
processo 11.801.337-9. Após aapensação tramite oprocesso principal para oNúcleo de
Licenciamento Ambiental - Pr.

Atenciosamente,

ÍBAMA

MARIA ELISA MARQUES VIEIRA
Analista Ambiental do NLA/PR/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Ncleo de Comunicaes Administrativas - PR

TERMO DE APENSAÇÃO

Em 10/07/2015, atendendo o despacho n^ 02017.000057/2015-40/NLA/PR, faço
apensar ao presente processo n^ 11.801.337-9, o(s) processo(s) n«(s) 11.801.332-8,
11.801.331-0, 11.801.335-2, 11.801.333-6, 11.801334-4, 11.801.336-0, 13.549.189-6.
Assim sendo subscrevo e assino.

IBAMA

ROSELI ANTONIA DA CUNHA

Técnico Administrativo do(a) COAD/PR/IBAMA

pag. 1/1 10/07/2015-15:20
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MElO AM BIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Núcleo de Licenciamento Ambiental Pr

DESPACHO 02017.004445/2015 08 NLA/PR/IBAMA

ISAM

FIS_

RUB

ySS-PRt

Curitiba, 10 de julho de 2015

Ao: Gabinete Pr

Assunto: Licenciamento Ambiental do Complexo Eólico Eólicas Sul, na região rural
do município de Palmas/PR; Licenciamento aberto e conduzido pelo Instituto
Ambiental do Paraná IAP; Superposição do empreendimento com uma Unidade
de Conservação Federal; Competência para licenciar o empreendimento.

Cumprimentando V.Sa. e em atendimento ao despacho de 17/06/2015, elaboramos o
PARECER 02017.000267/2015 38 com a finalidade de instruir o Gabin/PR sobre o
empreendimento Complexo Eólico Eólicas Sul.

As recomendações do Parecer são as seguintes:
1) que o processo de licenciamento seja mantido coeso, isto é, que todos os sete processos
abertos para licenciar o Complexo Eólico Eólicas Sul devem ser licenciados pelo mesmo
órgão ambiental.

2) que todos os sete processos abertos para licenciar o Complexo Eólico Eólicas Sul sejam
encaminhados para a Coordenação Geral de Infraestrutura de Energia -
CGNE/DILIC/IBAMA.

3) que sejam colocados a par da situação o Ministério Público do Estado do Paraná -2a
Promotoria de Justiça de Palmas e o Instituto Chico Mendes Para a Conservação da
Biodiversidade - ICM Bio.

Informamos que todos os sete processos encaminhados através do Ofício 31 8/201 5/IAP/GP,
referentes ao Complexo Eólico Eólicas Sul:
Processo 11.801.331 0 Serra da Esperança I ,
Processo 11.801.332 8 Serra da Esperança II ,
Processo 11.801.333 6 Água Santa I ,
Processo 11.801.334 4 Rota das Araucárias I ,
Processo 11.801.335 2 Rota das Araucárias II e

Processo 11,801.336 0 Água Santa III ,
foram apensados no Processo 11.801.337 9 Água Santa II, que vinha sendo tratado pelo
IAP como o processo principal do Complexo Eólico Eólicas Sul,
O Processo 13.549.189 6 PROM OTORIA/IAP foi encaminhado para o IBAMA juntamente
com os processos de licenciamento do Complexo Eólico Eólicas Sul, mas não foi
mencionado no ofício 318/201 5/IAP/GP. O Processo 13.549.189 6 PROM OTORIA/IAP que

IBAMA pag. 1/2 10/07/2015 09:25



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Núcleo de Licenciamento Ambiental Pr

contém questinamentos do Ministério Público do Estado do Paraná sobre o Complexo
Eólico Eólicas Sul também foi, por nós, apensado ao processo 11.801.337 9 IAP/ERPAB.

Todos os documentos relativos ao licenciamento ambiental do Complexo Eólico Eólicas

Sul, recebidos no IBAMA/PR, durante o período em que os processos estiveram no
NLA/PR, foram incluídos no Processo 11.801.337 9 Água Santa II. Cópias foram incluídas
nos demais processos.

Por fim lembramos que há orientação explicita da Presidência do lbama[1] e da Diretoria
de Licenciamento Ambiental DILIC[2] para que questionamentos relativos à competência
para o Licenciamento Ambiental sejam remetidos à DILIC.

Sem mais, colocamo nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

[1]: Memorando Circular 308/2012/PRESl de 07/11/2012 que orienta os procedimentos
para Respostas relativas a competência para o Licenciamento Ambiental;
[2]: Memorando Circular 17/2011/DILIC de 13/05/2011 que padroniza procedimentos para
Respostas ao MPU.

IBAMA

&^Ls2^~
"" FREITAS

Coordenador da NLA/PR/IBAMA
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Núcleo de licenciamento Ambiental - Pr

PAR. 02017.000267/2015-38 NLA/PR/IBAMA

BAMA/SJJ^PES-PR

flS L

Assunto: Licenciamento Ambiental de complexo de centrais de geração eólica,
denominado Complexo Eólico Eólicas Sul, na região rural do município de Palmas/PR.

Origem: Núcleo de Licenciamento Ambiental - Pr

REFERENCIA: OF 02017.001780/2015-46/lAP, OF 02017.002041/2015-71/ÍAP

Ementa: Licenciamento Ambiental de complexo de
centrais de geração eólica, denominado
Complexo Eólico Eólicas Sul, na região rural
do município de Palmas/PR; Licenciamento

^ aberto e conduzido pelo Instituto Ambiental
do Paraná; Superposição do
empreendimento com uma Unidade de
Conservação Federal.

Introdução

Trata-se do licenciamento ambiental de um complexo de centrais de geração eólica na
região rural do município de Palmas no Estado do Paraná. O empreendimento é
denominado Complexo Eólico Eólicas Sul. O complexo eólico está dividido em duas áreas
e sete sub-áreas. Na primeira área estão previstos os Parques Eólicos Rota das Araucárias
(sub-áreas I e II) com 1.162,08 hectares e Serra da Esperança (sub-áreas I e II) com
910,09 hectares. Asegunda área com 2.217,48 hectares abrigará o Parque Eólico Água
Santa (sub-áreas I, II e III).

^ Há superposição de parte do empreendimento com uma Unidade de Conservação Federal,
o Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas - Revis-CP.

O Licenciamento Ambiental do Complexo Eólico Eólicas Sul vinha sendo conduzido pelo
Instituto Ambiental do Paraná - IAP.

Durante o desenvolvimento do processo de licenciamento surgiram questionamentos do
Ministério Público do Estado do Paraná - 2a Promotoria de justiça de Palmas e do Instituto
Chico Mendes Para a Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Os questionamentos
foram em relação a necessidade de anuência do ICMBio e à competência do IAP para
licenciar o empreendimento.

Asituação presente é a de que o IAP passou a entender que o licenciamento ambiental do
empreendimento é de competência do IBAMA, portanto encaminhou os iprocessos
relativos ao Complexo Eólico Eólicas Sul para a Superintendência do IBAMA no Paraná -
IBAMA/PR.

JBAMA~~~~~""~~ ' ~~~ ~~~~~~~ jwg. 1/16 9/07/2015 • 17:39
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Núcleo de Licenciamento Ambiental - Pr

Contudo não houve formalização da delegação de competência de nenhumadas partes.

Este parecer pretende instruir e recomendar ações ao GABIN/ÍBAMA/PR, em relação a
situação do processo de licenciamento em tela.

Histórico

Em meados de 2011 foi iniciado o processo de licenciamento ambiental do Complexo
Eólico Eólicas Sul - Processo IAP n°: 325866 Interessado: EÓLICA SUL LTDA, conforme
informação do Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos no Meio Ambiente
- EIA/RIMA, denominado 'Estudo Preliminar de Impactos Ambientais - EPIA'[3, 4]. O
Complexo Eólico foi proposto pela associação de grupos empresariais Gaboardi (Eólicas
Sul), Incomex e Torresani. (p. 8 do EPIA). ^

Em 13/01/2012 o Chefe do Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas - Revis-CP
encaminhou para o IBAMA o Of. 006/2011/REVIS-CP/DIMAN/ICMBio (Doe.
02017.000492/2012-21), onde informou da superposição do empreendimento com a área
da Unidade de Conservação Federal Revis-CP. O Chefe da UC solicita informações sobre
existência de processo de licenciamento para o Complexo Eólico no IBAMA, ou delegação
do mesmo para o IAP.

Em 27/01/2012 o NLA/PR/IBAMA, através do Memo. 06/2012/NLA/PR, encaminhou para
o Coordenador Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica - CGENE/DILIC/IBAMA o Of.
006/2011/REVIS-CP/DIMAN/ICMBio (Doe. 02017.000492/2012-21).

Em 20/02/2012 o Chefe da Revis-CP encaminhou ofício para o IAP (Of.
010/2011/REVIS-CP/DIMAN/fCMBio), onde informou da superposição do empreendimento
com a área da Unidade de Conservação Federal Revis-CP. ^

Em 28/01/2013 o empreendedor protocolou no IAP carta onde informa que o Estudo de
Impactos Ambientais - EIA foi unificado para todos os empreendimentos do Complexo
Eólico Eólicas Sul, e foi protocolado junto ao processo da Empresa Rota das Araucárias I
Energia Eólica LTDA, CNPJ 13.367.143/0001-88. (folha 60 do processo IAP 11.801.337-9)

Em 30/01/2013 o empreendedor protocolou no IAP o Estudo de Impacto Ambiental - EIA
e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. O EIA foi denominado 'EPIA -
ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMPLEXO EÓLICO - EÓLICAS SUL:
PARQUE EÓLICO ÁGUA SANTA, PARQUE EÓLICO SERRA DA ESPERANÇA e PARQUE
EÓLICO ROTA DAS ARAUCÁRIAS'.

Em 14/11/2013 O IAP emitiu o Parecer Técnico 051/2013-DIBAP/DBio, que anaüsou o
EPIA e manifestou não ter óbices ao empreendimento no tocante à fauna, (folha 68 do
processo IAP 11.801.337-9)

IBAMA pag.2/16 9/07/2015 -17:39'
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Em 08/12/2013 foram abertos, no IAP, sete processos administrativos, para o
licenciamento ambiental do complexo de usinas de geração eólica, um processo para cada
uma das sete sub-áreas do Complexo Eólico Eólicas Sul: Complexo Eólico Água Santa I
LTDA., - Complexo Eólico Água Santa II LTDA., - Complexo Eólico Água SantaIII LTDA.
(11.801.333-6, 11.801.337-9 e 11.801.336-0), - Rota das Araucárias I Energia Eólica
LTDA., - Rota das Araucárias II Energia Eólica LTDA. (11.801.334-4 e 11.801.335-2), -
Complexo Eólico Serra da Esperança I LTDA. e - Complexo Eólico Serra da Esperança ÍI
LTDA. (11.801.331-0 e 11.801.332-8).

Em 13/02/2014 o IAP encaminhou a Ofício 026/2013-IAP/DLE para a empresa de
consultoria ambiental Arbore Engenharia, onde informa que após efetuar o check-list dos
documentos do EIA/RIMA protocolados, detectou a necessidade de enquadrar o EIA/RIMA

L* ao Termo de Referência, que foi encaminhado anexo ao ofício, (folha 70 a 89 do processo
IAP 11.801.337-9)

Em 14/03/2014 o empreendedor, Complexo Eólico Água Santa III LTDA, protocola no IAP
solicitação de Audiência Pública para todos os empreendimentos do Complexo Eólico
Eólicas Sul. Neste mesmo ofício o empreendedor informa que já havia protocolado o
EIA/RIMA, denominado EPIA em 30/01/2013(foiha 90 e 109 do processo IAP 11.801.337-9)

Em 02/04/2014 o Presidente do IAP emitiu a Portaria 65 que designou servidores para
analisarem o EIA/RIMA do Complexo Eólico Eólicas Sul. (folha 95 do processo IAP
11.801.337-9)

Em 08/04/2014, através do Edital 006/2014/IAP/DLE [5] o IAP tornou público que as
empresas: Complexo Eólico Água Santa I LTDA., -Complexo Eólico Água Santa II LTDA., -
Complexo Eólico Água Santa III LTDA., Rota das Araucárias í Energia Eólica LTDA., Rota
das Araucárias II Energia Eólica LTDA., Complexo Eólico Serra da Esperança I LTDA. e
Complexo Eólico Serra da Esperança II LTDA. deram entrada do Estudo de Impacto
Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, referente aos
empreendimentos "Complexo Eólico Água Santa I, Complexo Eólico Água Santa II,
Complexo Eólico Água Santa III, Rota das Araucárias I Energia Eólica, Rota das
Araucárias 11 Energia Eólica, Complexo Eólico Serra da Esperança I e Complexo Eólico
Serra da Esperança II LTDA. " no município de Palmas, estado do Paraná.(folha 120 do
processo IAP 11.801.337-9)

Em 26/11/2014 o IAP emitiu o EDITAL No 017/2014 GABINETE [6], de Convocação para
Realização de Audiência Pública para apresentação do Estudo de Impacto Ambientai - EIA
e Relatório de Impacto Ambiental - RUMA, referentes aos "COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA
SANTA I, II e III, SERRA DA ESPERANÇA I e II e ROTA DAS ARAUCÁRIAS I e II, no
município de Palmas, sob responsabilidade da empresa Complexo Eólico Água Santa III
Ltda. LOCAL: Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori ENDEREÇO: Avenida
Clevelândia n° 521 - centro MUNICÍPIO: Palmas - PR DATA: 30/01/2015 HORÁRIO: 19:00

í
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horas.(foiha 119 do processo IAP 11.801.337-9)

Em 02/02/2015 IAP emitiu a INFORMAÇÃO PROCESSUAL 001/2015, na qual informa
que foi realizada a Audiência Pública no dia 30/01/2015, menciona ainda o
questionamento de uma servidora do ICMBio relativa a ausência de anuência do ICMBio
para o licenciamento ambiental do empreendimento, (folha 135 do processo IAP
11.801.337-9)

Em 02/02/2015 o ICMBio emitiu o Ofício 066/2015-CR9/ICMBio no qual solicita cópias
dos documentos do processo e informa ao IAP que compete a União promover o
licenciamento ambiental em UC Federal.

Em 27/03/2015 oDiretor Presidente do IAP encaminha oOfício 158/2015/IAP/GP paraJ
Sra. Mareia Barbosa Brandão, no qual solicita manifestação do ICMBio/Revis dos Campos
de Palmas, com relação aos empreendimentos do Complexo Eólico Eólicas Sul. (folha 141
do processo IAP 11.801.337-9)

Em 05/03/2015 o Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR encaminhou para o IAP
o Ofício 94/2015/MPPR, referente à Notícia de Fato MPPR-0097.15.000049-1, no qual
requereu informações sobre o o Complexo Eólico Eólicas Sul e em particular quais
empreendimentos pretendem ser instalados na Revis-CP. (folha 03 do processo IAP
13.549.189-6).

Em 23/03/2015 foi aberto no IAP o Processo 13.549.189-6 PROMOTORIA/IAP para
atendimento ao Ofício 94/2015 da Promotoria de Justiça de Palmas. Este Processo foi
encaminhado para o IBAMA juntamente com os processos de licenciamento do Complexo
Eólico Eólicas Sul, através do o Ofício 318/2015/IAP/GP. Contudo este Processo

13.549.189-6 PROMOTORIA/IAP não estava listado no Ofício 318/2015/1AP/G_^

Em 07/04/2015 o Grupo de Avaliação de Impactos Ambientais - GAIA/IAP emite a
INFORMAÇÃO PROCESSUAL 009/2015, em atenção ao Ofício 94/2015/MPPR. Neste
documento o GAIA/IAP responde aos questionamentos do MPPR, indicando que o
licenciamento é de competência da União (IBAMA) e enfatiza que não constam nos
procedimentos administrativos do licenciamento ambiental do Complexo Eólico Eólicas
Sul "quaisquer documentos que comprovem a delegação de competência" para o IAP
licenciar os empreendimentos dentro da REVIS-CP.

Em 17/04/2015 o Coordenador Regional do ICMBio encaminhou o Of.
227/2015/CR9/fCMBio, onde explícita que há superposição do empreendimento com a
REVIS-CP e menciona a necessidade de anuência do ICMBio e também que a competência
para o licenciamento ambiental é do IBAMA.

Em 03/06/2015 o Diretor Presidente do IAP através do Ofício 318/2015/IAP/GP

encaminhou os sete processos de licenciamento do Complexo Eólico Eólicas Sul para o

IBAMA pa_.4/I6~~ ~~ ~~ 9/07/2015-17:39 N^
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IBAMA/PR (protocolo 02017.001780/2015-46). O Presidente do IAP justificou o
encaminhamento dos processos por tratarem-se de "[...] licenciamento ambiental de
responsabilidade desse IBAMA, tendo em vista o considerado pelo ICMBio, conforme
correspondência em anexo.". Juntamente com os processos de licenciamento o Presidente
do IAP encaminhou o Processo 13.549.189-6 PROMOTORIA/IAP de 23/03/2015 no
qual a Promotoria de Justiça de Palmas requer informações sobre o processo de
licenciamento do Complexo Eólico Eólicas Sul.
O documento do ICMBio que o Presidente do IAP mencionou é o Ofício
277/2015-CR9/ICMBÍO de 17/04/2015. Neste Ofício o Coordenador Regional do ICMBio
manifesta o entendimento de que há superposição do empreendimento Complexo Eólico
Eólicas Sul com o Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas (Unidade de
Conservação Federal do grupo de Proteção Integral). O Ofício 318/2015/IAP/GP foi

w- inserido no processo do Complexo Eólico Água Santa II LTDA. Protocolo 11.801.337-9.

Em 25/06/2015 o Diretor Presidente do IAP protocolou no IBAMA o Ofício
355/2015/IAP/GP (protocolo Ibama 02017.002041/2015-71) no qual encaminhou cartas
das empresas Rota das Araucárias I, Serra da Esperança I e Serra da Esperança II. Nestas
cartas o empreendedor apresenta mapas que não constam no EPIA (EIA/RIMA) nem nos
processos. Nestes mapas são apresentados os limites da REVIS CAMPOS DE PALMAS em
confronto com o limite de cadaum dos empreendimentos: COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA
SANTA I, II e III, SERRA DA ESPERANÇA I e II e ROTA DAS ARAUCÁRIAS I e II. O
empreendedor solicita que seja emitida LP para os empreendimentos Rota das Araucárias
I, Serra da Esperança I e Serra da Esperança II tendo em vista que estes
empreendimentos encontram-se fora da zona de amortecimento da REVIS-CP. O Ofício
355/2015/IAP/GP foi inserido no processo do Complexo Eólico Água Santa íí LTDA.
Protocolo 11.801.337-9.

c
Análise

Foram analisados neste parecer todos os documentos explicitamente mencionados no
Histórico. Também foram consideradas informações obtidas nos endereços eletrônicos da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio e Instituto Ambiental do Paraná - IAP.
A análise apresentada a seguir foi segmentada em quatro partes. Na primeira é visto o
Processo de Licenciamento Ambiental iniciado e conduzido pelo IAP. Na segunda é
avaliado o Estudo Prévio de Impactos Ambientais - EPIA. Na terceira e quarta partes são
apresentadas as intervenções feitas pelo ICMBio e pelo Ministério Público,
respectivamente.
Foram analisados ou mencionados os pontos entendidos como relevantes para os
propósitos deste parecer, que são instruir e recomendar o GABIN/ÍBAMA/PR, sobre a
situação do processo de licenciamento e particularmente em relação à competência para o
licenciamento.
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Em tempo, ressaltamos que estamos cientes da orientação da Presidência do Ibamafl] e
da Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC[2] para que questionamentos relativos à
competência para o Licenciamento Ambiental sejam remetidos à DILIC.

O Processo de Licenciamento Ambiental do Complexo Eólico Eólicas Sul

O Processo de Licenciamento Ambiental do Complexo Eólico Eólicas Sul, do ponto de vista
da Avaliação de Impactos Ambientais -AIA, foi conduzido como umúnico empreendimento.
Contudo foram abertos em 08/02/2013 no IAP, por questões administrativas, sete
processos:

* Processo 11.801.331-0 IAP/ERPAB de 08/02/2013, licenciamento do Complexo Eólico
Serra da Esperança I, CNPJ 16.519.690/0001-20; ĵ

* Processo 11.801.332-8 IAP/ERPAB de 08/02/2013, licenciamento do Complexo Eólico
Serra da Esperança II, CNPJ 16.519.640/0001-42;

* Processo 11.801.334-4 IAP/ERPAB de 08/02/2013, licenciamento do Complexo Eólico
Rota das Araucárias I, CNPJ 16.509.264/0001-05;

* Processo 11.801.335-2 IAP/ERPAB de 08/02/2013, licenciamento do Complexo Eólico
Rota das Araucárias II, CNPJ 13.367.143/0001-88;

» Processo 11.801.333-6 IAP/ERPAB de 08/02/2013, licenciamento do Complexo Eólico
Água Santa I, CNPJ 13.367.163/0001-59;

* Processo 11.801.337-9 IAP/ERPAB de 08/02/2013, licenciamento do Complexo Eólico
Água Santa II, CNPJ 16.509.328/0001-78;

* Processo 11.801.336-0 IAP/ERPAB de 08/02/2013, licenciamento do Complexo Eólico
Água Santa III, CNPJ 16.520.230/0001-11;

Dentro dos processos há menção explícita de que foram conduzido em uníssono. P~r
exemplo, nas folhas 138 e 142 do processo IAP 11.801.337-9 o empreendedor menciõTfa
que o IAP unificou todos os procedimentos para licenciamento do Complexo Eólico Eólicas
Sul neste protocolo, que é o do empreendimento Água Santa II (protocolo 11.801.337-9).
Há várias menções nos processos ao único Estudo de Preliminar de Impactos Ambientais -
EPIA apresentado. E ainda foi realizada uma única Audiência Pública para o Complexo
Eólico Eólicas Sul.

Em nenhum momento, em nenhum dos sete processos, foi apresentada ou mencionada,
pelo IAP ou pelo empreendedor, informação clara sobre a superposição do
empreendimento, ou parte dele, com a REVIS-CP cuja vizinhança é mencionada no
Memorial Descritivo de cada um dos Processos do Complexo Eólico Eólicas Sul.

O licenciamento ambiental foi conduzido até o ponto de se realizar uma Audiência Pública,
no dia 30/01/2015 (folha 135 do processo IAP 11.801.337-9). AAudiência foi única para
todos os processos relacionados ao Complexo Eólico Eólicas Sul. Na audiência pública
surgiram questionamentos quanto a necessidade de anuência do ICMBio (folha 125 do
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processo IAP 11.801.337-9).
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Apesar de haverem menções explicitas de que os sete processos estão sendo conduzidos
de modo coordenado, os processo estão díspares. Por exemplo o Parecer Técnico
051/2013-DIBAP/DBio, documento de 14/11/2013 que o IAP emitiu em atenção ao EPIA,
pode ser encontrado na folha 68 do processo IAP 11.801.337-9 mas não aparece em todos
os outros processos. Isto dificulta uma possível separação dos processos pois a informação
completa sobre o licenciamento ambiental do Complexo Eólico está dispersa nos sete
processos.

Após intervenções do Ministério Público e do ICMBio o IAP encaminhou os sete processos
de licenciamento do Complexo Eólico Eólicas Sul para o IBAMA/PR (Of. 318/2015/IAP/GP

(_, protocolo 02017.001780/2015-46). OPresidente do IAP justificou o encaminhamento dos
processos por tratarem-se de "[...] licenciamento ambiental de responsabilidade desse
IBAMA tendo em vista o considerado pelo ICMBio, conforme correspondência em anexo."

Desta forma o Presidente do IAP encaminhou um conjunto de sete processos de
licenciamento dentre os quais três são de competência do IBAMA e quatro são de
competência do IAP.

É relevante mencionar que no Of. 318/2015/IAP/GP não houve delegação formal, do IAP,
para o IBAMA conduzir o licenciamento ambiental dos processos de competência do IAP.
Sobretudo não houve consulta ao IBAMA sobre interesse do órgão federal em assumir o
licenciamento ambiental já iniciado no IAP.

Após os processo já estarem com IBAMA/PR o IAP protocolou no IBAMA o Ofício
355/2015/IAP/GP (protocolo Ibama 02017.002041/2015-71) no qual encaminhou cartas
das empresas Rota das Araucárias I, Serra da Esperança I e Serra da Esperança II, onde o
empreendedor apresenta mapas que não constam no EPIA (EIA/RIMA) nem noslprocessos.
Nestes mapas são apresentados os limites da REVIS CAMPOS DE PALMAS em confronto
com o limite de cada um dos empreendimentos: COMPLEXOS EÓLICOS ÁGUA SANTA I,
II e III, SERRA DA ESPERANÇA I e II e ROTA DAS ARAUCÁRIAS I e II, Nas cartas o
empreendedor solicita que seja emitida LP para os empreendimentos Rota das Araucárias
I, Serra da Esperança I e Serra da Esperança II tendo em vista que estes
empreendimentos encontram-se fora da zona de amortecimento da REVIS-CP.

Os documentos relativos ao licenciamento ambiental do Complexo Eólico Eólicas Sul,
recebidos no IBAMA/PR após os processos estarem no Ibama foram incluídos nos
processos.

Por fim é relevante mencionar, quanto a organização dos processos, que foram detectados
lapsos de numeração e duplicidades em alguns dos processos. Portanto elaboramos
Termos de Ressalva (anexos a este parecer). Ainda assim é importante mencionar que não
executamos uma busca exaustiva por falhas nos documentos.
IBAMA ———— pog. 7/16 -------^^-—^^^^^-—^ ^ ^

i <2*

W^_í'



IFHSH

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Núcleo de Licenciamento Ambiental - Pr

Estudo Preliminar de Impactos Ambientais - EPIA

O empreendedor apresentou um único estudo. Justificou que para facilitar os
procedimentos administrativos o Complexo Eólico Eólicas Sul foi dividido em três área:
Parque Água Santa, Parque Serra da Esperança e Parque Rota das Araucárias. Estas
áreas foram subdivididas nos sete empreendimentos denominados Parques Eólicos, para
os quais foram abertos os sete processos de licenciamento ambiental no IAP(p. 7 do EPIA).

Os estudos ambientais foram realizados de maneira integrada, isto é, foi apresentado um
único documento denominado 'EPIA - ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL
COMPLEXO EÓLICO - EÓLICAS SUL: PARQUE EÓLICO ÁGUA SANTA, PARQUE EÓLICO
SERRA DA ESPERANÇA e PARQUE EÓLICO ROTA DAS ARAUCÁRIAS*. O EPIA
considerou a área de impacto direto e indireto como um todo, razão pela qual levou ev<J
consideração a área total, independente de como administrativamente os parques serão
geridos, (p. 8 do EPIA)

Os projetos destes empreendimentos de geração de energia eólica foram propostos por
sete empreendedores (CNPJ), identificados no EIAe nos processos. O Cadastro legal dos
empreendimentos/empreendedores é apresentado na Tabela 1 do EPIA (p. 10).

Com relação a presença da REVIS-CP e à competência para o licenciamento, são
relevantes os seguintes trechos do EPIA:

» No item '2.2. Alternativas Locacionais' o EPIA não mencionou a existência da REVIS-CP.

* No item '3. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLÍCÁVEL1 o EPIA menciona a Lei
Complementar n° 140 e em particular o artigo 7o que define como competência da unkj
"Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou
desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de
Proteção Ambiental (APAs)". Em seguida o EPIA conclui que: "Assim, fica claramente
definido através de seus arts. 8° e 13° que a responsabilidade do órgão iicenciador é do
IAP - Instituto Ambientai do Paraná a fim de licenciar o referido empreendimento, e
definido também que, de acordo com o § 1 o do art.13, os demais entes federativos
interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela ücença ou autorização, de
maneira não vinculante respeitada os prazos e procedimentos do licenciamento
ambiental."(grifo nosso).

* No sub item '3.2.17. Unidades de Conservação' o EPIA menciona a A Lei 9985 de 18 de
julho de 2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC e ainda cita o Art. 8o que instituí o grupo das Unidades de Proteção
Integral, que dentre suas categorias elenca a (V) - Refúgio de Vida Silvestre. E ainda é
transcrito sobre o Refúgio de Vida Silvestre - REVIS: o Art. 13.: "O Refugio de Vida
Silvestre tem como objetivo proteger1 ambientes naturais onde se asseguram condições
para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna i
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residente ou migratória."
* No item '3.3.5. Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas' o EPIA faz menção

explicita à Revis-CP e ao seu decreto de criação: "Criado através do Decreto de 3 de
abril de 2006 o Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas, no Estado dó Paraná,
com o objetivo de proteger ambientes naturais necessários à existência ou reprodução
da flora e fauna residente ou migratória, especialmente os remanescentes de estepe
gramíneo-lenhosa de floresta ombrófila mista, as áreas de campos úmidos e várzeas,
bem como realizar pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades controladas
de educaçãoambientale turismo (art. Io.). Nome da Unidade de Conservação: Revis dos
Campos de Palmas. Bíoma: Mata Atlântica. Área: 16.582,0000 ha. Diploma Legal de
Criação: Dec s/no de 03 de abril de 2006." No mesmo parágrafo é mencionado o contato
da Coordenação Regional do ICMBio a CR-9 Coordenação Regional Vinculação: CR9 -

^ Florianópolis, Rua Doutor Beviláqua, 863 - Centro, SC/ CEP: 89801-010. Telefone: (46)
3262-5099"

* No item '3.5. Considerações Sobre o Tema* o EPIA menciona que "Obviamente que cabe
a anuência ao Parque Eólico em tela, pelo administrador do REVIS, baseado em seu
Plano de Manejo e nas medidas mitigadoras e compensatórias oferecidas pelo
empreendedor, e assim decidir pela sua aprovação e implantação, pelo menos; para a
etapa prevista para ms_d_£__deiü_a^^ nosso).

» Nos itens '5.2.1. Áreas Diretamente Afetadas (ADA)', '5.2.2. Área de Influencia Direta
(AID)' e '5.2.3.Área de Influencia Indireta (Ali)' e no mapa apresentado não há menção à
Revis-CP.

* No item '6.2.1. Diagnóstico da Flora' subitem '6.2.1.2. Campos de Palmas' é apresentado
na página 118 mapa com a delimitação da Revis-CP, mas sem apresentação dá
delimitação ou localização do empreendimento.

* No subitem '6.2.2. Diagnóstico da Fauna' é mencionado o seguinte: "A segunda
b campanha, entre 24 de janeiro e 02 de fevereiro de 2012, foi realizada especificamente

nas áreas do empreendimento situadas dentro do REVIS dos Campos de Palmas." (p.
129)(grifo nosso). Neste mesmo subitem é apresentado na página 131 a 'Figura 42 -
Previsão de localização dos aerogeradores do Parque Eólico' onde pode-se ver
claramente a superposição do empreendimento com a Revis-CP. E também, logo adiante
o texto: "...foi realizada especificamente ____árs__jk_empreendimento situadas dentoi
do REVIS dos Campos de Palmas." (p. 137)(grifo nosso). Depois na página 168: "A
segunda campanha, entre 29 de janeiro e 02 de janeiro de 2012, foi realizada
especificamente nas áreas do empreendimento situadas dentro do REVIS dos Campos de
_______''(grifo nosso).

* No Diagnóstico da Fauna apresenta em seus resultados a seguinte conclusão: "Como na
área do empreendimento há escassez destes tipos de ambientes (florestas, cavernas e
construções humanas), conclui-se que existe baixa probabilidade de futuras colisões
entre estas espécies de quirópteros e aerogeradores. No entanto vale ressaltar que
dentro do REVIS dos Campos de Palmas ainda existem fragmentos florestais maiores e
relativamente conservados, e é necessário que os aerogeradores sejam instalados longe
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destes Iocais."(p. 160)(grifo nosso).
* No item '7.2. Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais' em seu subiten '7.2.2.

Fase de Operação' é mencionado o impacto ambiental '10. Interferência na Unidade de
Conservação (REVIS Campos de Palmas)'. Esse subitem traz o seguinte texto:
"Verifica-se que existe a possibilidade de interferência na citada UC, uma vez que
geração e transmissão de energia é interpretado como de utilidade pública. Mas isto não
permite que as obras não necessitem de extremos cuidados quando realizadas. Para
tanto, indicam-se as seguintes medidas mitigadoras, que basicamente se remetem aos
itens anterioresf...j". Em nenhum momento são mencionada as interferências específicas
à UC ou é mencionado claramente que o empreendimento causará interferência direta à
Revis-CP.

» Na matriz de impactos a Revis é mencionada nos impactos números 9 e 33, relativos a
'Abertura e/ou melhoria dos acesso1 e 'Construção da rede de energia' respectivamente^

» No mapa apresentado como anexo na página 311 do EPIA pode-se ver claramente a
Revis-CP em superposição com o empreendimento, apesar de a legenda do mapa não
mencionar que o limite mostrado em vermelho é o da UC.

Intervenções do ICMBio

Desde o início do processo, em mais de um momento, o ICMBio informou, tanto o
empreendedor quanto o IAP, que havia superposição da REVIS-CP com o empreendimento.
No início do ano de 2012 o Chefe do Revis-CP informou o IAP e o IBAMA sobre a

superposição do empreendimento com a área da Unidade de Conservação Federal
Revis-CP. (Of. 006/2011/REVIS-CP/DIMAN/ICMBio e Of.
010/2011/REVIS-CP/DlMAN/ICMBio).

Na audiência Pública realizada em 30/04/2015 servidores do ICMBio estiveram presentes
e questionaram sobre a falta de anuência do ICMBio para o licenciamento ambiental )
Complexo Eólico Eólicas Sul.

O ICMBio ainda encaminhou para o IAP em 2015 os Of. 66/2015/CR9/ICMBio e Of.
227/2015/CR9/ICMBÍO, onde reiterou que há superposição do empreendimento com a
REVIS-CP e mencionou a necessidade de anuência do ICMBio. Nestes ofícios também foi

indicado que a competência para o licenciamento ambiental é da União.
O Of. 066/2015/CR9/ICMBio foi incluído pelo IAP nos processos.

Intervenção do Ministério Público

Em 23/03/2015 o IAP abriu o Processo 13.549.189-6 PROMOTORIA/IAP para atendimento
ao Ofício 94/2015 da Promotoria de Justiça de Palmas. No Of. 94/2015 a 2a. Promotoria de
Justiça de Palmas solicita, entre outras informações, saber quais parques eólicos se
pretende instar dentro de área da REVIS-CP.

Em resposta aos questionamentos do Ministério Público, em 07/04/2015, o Grupo de

_ __ g
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Avaliação de Impactos Ambientais - GAIA/IAP emitiu a INFORMAÇÃO PROCESSl
009/2015. Neste documento o GAIA/IAP responde aos questionamentos e ainda indica que
o licenciamento é de competência da União ao enfatizar que não constam nos
procedimentos administrativos do licenciamento ambiental do Complexo Eólico Eóücas
Sul "L..1 quaisquer documentos que comprovem a delegação de competência" para o IAP
licenciar os empreendimentos dentro da REVIS-CP. Esta Informação Processual não foi
incluída nos processos do Complexo Eólico Eólicas Sul.
É relevante constatar que no Of. 94/2015 o Ministério Público, diante de uma "[...] suposta
violação às normas de regência para a concessão de licenças ambientais!...]", determinou
que deverá se "[...] apurar eventual inobservância por parte do órgão ambiental
licenciador das condicionantes legais ora noticiadas para a concessão das licenças
ambientais pertinentes à consecução do empreendimento Complexo Eólico Eólicas Sul."

^ (folha 07 do Processo IAP 13.549.189-6).

O Processo 13.549.189-6 PROMOTORIA/IAP foi encaminhado para o IBAMA juntamente
com os processos de licenciamento do Complexo Eólico Eólicas Sul, através do o Ofício
318/2015/IAP/GP. Contudo este Processo 13.549.189-6 PROMOTORIA/IAP não estava

listado no Ofício 318/2015/IAP/GP.

Apensamos o 13.549.189-6 PROMOTORIA/IAP ao processo 11.801.337-9 IAP/ERPAB de
08/02/2013, licenciamento do Complexo Eólico Água Santa II, CNPJ 16.509.328/0001-78.

^

Conclusão

Unicidade do empreendimento Complexo Eólico Eólicas Sul

O Complexo Eólico Eólicas Sul vem sendo conduzido, tanto do ponto de vista processual
quanto do de avaliação de impactos ambientais como um único Licenciamento Ambiental.
As informações processuais estão dispersas nos sete processos.

Separar a condução dos processo demandaria o levantamento de informações distintas em
cada um dos processos e a compleição das informações em cada processo. Se separados e
conduzidos em órgãos ambientais distintos a condução dos processo se daria:em ritmos
diferentes, e mais grave, talvez sob critérios divergentes. Fatos que podem comprometer
a gestão da qualidade ambiental.

Os estudos ambientais e os programas ambientais estão todos unificados no único Estudo
Ambiental apresentado o EPIA do Complexo Eólico Eólicas Sul. A avaliação de impactos
não foi, nem poderia ser desmembrada em sete partes, dada a proximidade e similaridade
dos empreendimentos. Os programas de gestão ambiental propostos também não foram, e
não devem, ser divididos pois se perderia a capacidade de monitorar e mitigar os
impactos sinérgicos e cumulativos. Além disso seria muito mais oneroso elaborar
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programas distintos para cada empreendimento.

É relevante lembrar que o Art. 13. da LC 140 determina que os empreendimentos e
atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo,
em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos da Lei.

Entendemos portanto que é melhor que o Complexo Eólico Eólicas Sul continue sendo
conduzido como um único licenciamento ambiental e por um único órgão ambiental.

Superposição com o REVIS dos Campos de Palmas

O documento entregue tardiamente pelo empreendedor, protocolado no IBAMA através do
Ofício 355/2015/IAP/GP (protocolo Ibama 02017.002041/2015-71) apresentou um marj
(anexo) que finalmente esclareceu a situação. De acordo com o mapa apresentado pelo
empreendedor temos o seguinte:

1) Não há superposição com o REVIS-CP nos empreendimentos:

* Processo 11.801.331-0 - Serra da Esperança I, CNPJ 16.519.690/0001-20;
* Processo 11.801.332-8 - Serra da Esperança II, CNPJ 16.519.640/0001-42;
* Processo 11.801.334-4 - Rota das Araucárias I, CNPJ 16.509.264/0001-05;

2) Há superposição com o REVIS-CP nos empreendimentos:

*Processo 11.801.333-6 - Água Santa I, CNPJ 13.367.163/0001-59, quase todo dentro do
REVIS-CP;

*Processo 11.801.337-9 - Água Santa II, CNPJ 16.509.328/0001-78, todo dentro do
REVIS-CP; )

> Processo 11.801.336-0 -Água Santa III, CNPJ 16.520.230/0001-11, todo dentro do
REVIS-CP;

* Processo 11.801.335-2 - Rota das Araucárias II, CNPJ 13.367.143/0001-88, tem uma
pequena área dentro do REVIS-CP e está parcialmente dentro da Zona de
amortecimento do REVIS-CP;

Então, considerando a Lei Complementar ne 140 de 2011 e o Decreto ne 8.437, de 2015:

A) É atribuição, da .União o Licenciamento Ambiental dos empreendimentos Água Santa I,
II, III e Rota das Araucárias II.

B) Não é atribuição da União o Licenciamento Ambiental dos empreendimentos Serra da
Esperança I, II e Rota das Araucárias I.

Também conclui-se que são necessárias anuências do ICMBio para os empreendimentos
Rota das Araucárias II, Água Santa I, II e III.
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Quanto ao grau de impacto do empreendimento, segundo a Resolução Conama n3 462 de
24 de julho de 201 4, no artigo 39, inciso IV, empreendimentos localizados em zona de
amortecimento de unidades de conservação de proteção integral não podem ser
enquadrados como de baixo impacto. Ainda no mesmo artigo, inciso V, "em áreas
regulares de rota, pousio, descanso, alimentação e reprodução de aves migratórias 3
constantes de Relatório Anual de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias no
Brasil a ser emitido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -
ICMBio, em até 90 dias" empreendimentos localizados nessas áreas não podem ser
considerados como de baixo impacto. O Relatório Anual de Rotas e Áreas de Concentração
de Aves Migratórias no Brasil de 2014 [7], na página 51, lista o REVIS de Palmas PR e a
ESEC de Mata Preta SC como áreas de concentração de aves ameaçadas de extinção e
endêmicas no Brasil, sendo área de ocorrência e reprodução de Xolmis dominicanus. No
entanto, no mapa do Paraná não foi estabelecida uma área importante para avifauna
migratória em Palmas, apenas em Santa Catarina, em Água Doce, que já conta com
Parques Eólicos.

Possíveis encaminhamentos para a condução do licenciamento ambiental do Complexo Eólico
Eólicas Sul

Priorizando a unicidade do empreendimento, mas considerando a superposição com o
Revis CP, entendemos que, a luz dos artigos A° e 5e daLei Complementar 140 de 2011, a
continuidade do licenciamento pode se dar das seguintes maneiras alternativas:

I) O IBAM A delega o licenciamento dos empreendimentos Água Santa I, II, Ml e Rota
das Araucárias II para o IAP de modo que o IAP dê continuidade ao Licenciamento
Ambiental do Complexo Eólico Eólicas Sul.

II) O IBAMA solicita que o IAP delegue o licenciamento dos empreendimentos Serra da
Esperança I, II e Rota das Araucárias Ipara o IBAMA de modo que o IBAMA dê
continuidade ao Licenciamento Ambiental do Complexo Eóiico Eólicas Sul.

III) O IBAMA dá continuidade ao licenciamento dos empreendimentos Água Santa I, II,
III e Rota das Araucárias II e devolve para o IAP os processo relativos aos
empreendimentos Serra da Esperança I, li e Rota das Araucárias I.

IV) O IBAM Aencerra o licenciamento dos empreendimentos Água Santa I, II, lii eRota
das Araucárias II e devolve para o IAP os processo relativos aos empreendimentos Serra
da Esperança I, II e Rota das Araucárias I.

Citamos a seguir a Lei Complementar 140 que orientou nosso entendimento.

Art. 4o Os entes federativos podem valer se, entre outros, dos seguintes instrumentos de
cooperação institucional:
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V delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos
previstos nesta Lei Complementar;

VI delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro,
respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 5o O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações
administrativas a ele atribuídas nesta Lei Complementar, desde que o ente destinatário da
delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a
serem delegadas e de conselho de meio ambiente.

Enganos e omissões identificadas no EPIA e nos processos.

Entendemos que houveram omissões, quanto à menção da superposição do
empreendimento com o REVIS CP.

Nos processos, desde sua abertura em 08/02/201 3, no Memorial Descritivo constante das
folhas iniciais de todos os processos, a REVIS CP é sempre mencionada como vizinha. A
superposição com a UC só foi explicitada nas cartas que o empreendedor protocolou no
em 10/06/2015 (recebidas no IBAMA/PR através do Ofício 355/2015/IAP/GP, protocolo

Ibama 02017.002041/2015 71).

Nos parece também que o empreendedor omitiu deliberadamente a informação em
algumas passagens críticas do EPIA. O EPIA não apresentou, na seção relativa à área de
inserção do empreendimento, a identificação e presença da Unidade de Conservação
REVIS CP, conforme determinado no Termo de Referência. Outra omissão grave foi a do
item '2.2. Alternativas Locacionais' onde o estudo não mencionou a existência da

REVIS CP. Esta omissão é relevante pois o Termo de Referência faz menção explícita í j
critérios mínimos para a seleção das alternativas locacionais e às exigências do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação SNUC, onde no mínimo a superposição da
Unidades de Conservação deveria ser abordada, fato que não ocorreu.

Quanto aos enganos, entendemos que o mais grave foi a interpretação enganosa,
apresentada no item '3. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL' , onde o EPIA conclui que:
"Assim, fica claramente definido através de seus arts. 8° e 13° que a responsabilidade do
órgão licenciador é do IAP - Instituto Ambiental do Paraná a fim de licenciar o referido
em preendimento, e definido também que, de acordo com o § 1 o do art.13, os demais
entes federativos interessados podem manifestar se ao órgão responsável pela licença ou
autorização, de maneira não vinculante respeitada os prazos e procedimentos do
licenciamento ambiental."(grifo nosso).

Outro trecho do EPIA que traz informação enganosa é o item '7.2. Identificação e
Avaliação dos Impactos Ambientais' em seu subitem '7.2.2. Fase de Operação' é
mencionado o impacto ambiental '10. Interferência na Unidade de Conservação (REVIS
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Campos de Palmas).'. O texto é enganoso e obscuro: "Verifica-se que existe a possibilidade
de interferência na citada UC, uma vez que geração e transmissão de energia é
interpretado como de utilidade pública. Mas isto não permite que as obras não necessitem
de extremos cuidados quando realizadas. Para tanto, indicam-se as seguintes medidas
mitigadoras, que basicamente se remetem aos itens anteriores!...]". Uma vez que o
empreendimento será instalado dentro da UC as interferência serão certas e não possíveis.

É evidente que o empreendedor já estava ciente de que parte do empreendimento seria
instalado DENTRO DA REVIS CAMPOS DE PALMAS. Isto está explicito em várias
passagens do EPIA, contudo os procedimentos administrativos tomados pelo
empreendedor ignoraram o fato.

w Considerando que o IAP conduziu o processo até o presente momento, entendemos que o
IAP deve autuar o empreendedor e a consultoria por omissão de informação e por prestar
informação enganosa.

Recomendações

Recomendamos que o processo de licenciamento seja mantido coeso, isto é, que todos os
sete processos abertos para licenciar o Complexo Eólico Eólicas Sul devem ser licenciados
pelo mesmo órgão ambiental.

Recomendamos que todos os sete processos abertos para licenciar o Complexo Eólico
Eólicas Sul sejam encaminhados para a Coordenação Geral de Infraestrutura dé Energia -
CGNE/DILIC/ÍBAMA.

Recomendamos ainda que o Ministério Público do Estado do Paraná - 2a Promotoria de
^"" Justiça de Palmas e oInstituto Chico Mendes Para a Conservação da Biodiversidade -

ICMBio sejam colocados a par da situação.

É o Parecerque submetemos a sua consideração.

Referências

[1] Memorando Circular 308/2012/PRESI de 07/11/2012 que orienta os procedimentos
para Respostas relativas a competência para o Licenciamento Ambiental;

[2] MemorandoCircular 17/2011/DILIC de 13/05/2011 que padroniza procedimentos para
Respostas ao MPU;
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AL_MAi_2014_compressed.pdf acessado em 26/06/2015;

RIMA - Eólicas Sul:
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acessado em 26/06/2015;
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OLICO.pdf acessado em 26/06/2015;
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TERMO DE RESSALVA

Ressalvamos que o Processo de n" i.1.C^J-,3ÜD*L lW ^eWntém o(s)
seguinte(s) irregularidade(s):

( ) O volume encerra-se com mais de 200 folhas.
(^ Há duplicidade de numeração entre as páginas H^ c jf^ .
.( ) Lapsode numeração entre as páginas a .
|( ) Ausênciade carimbo ou rubrica da unidadede origem.
§<) Documentos com folhas menores que A4.

M ) Outro:

. v}-jttw4çMs fapa r*c oecm S.fc/TgA £/.. Bi B 9??
Informamos que o referido processo foi recebido com a(s) presente(s)

írregularidade(s) por esta unidade. No entanto, não há prejuízo para instrução
processual e o prosseguimento deste.

Certificamos que não é possível realizar a remuneração das páginas, peío(s)
seguinte(s) motivo(s):
( ) o processo foi autuado em anos anteriores à vigência da Instrução Normativa n° ?;
( ) foi objeto de cópias solicitadas por usuários externos;
( ) a(s) referida(s) página(s) foi/forammencionada(s) posteriormenteà numeração.
( ) outros:'

C_r________.___/0_-./„2Qi5
o

Assinatura do Elaborador

Imediata

Assinatura da>

Daniel Correia de Freitas
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

TERMO BE RESSALVA

Ressalvamos que o Processo de n° jt •oO 1 -
seguinte(s) irregularidade(s):

( ) O volume , encerra-se com mais de 200 folhas.

.3&-0

( ) Há duplicidade de numeração entre as páginas

1>Q Lapso de numeração entre as páginas ^l a XÍIÜ e<^v{|% IL

( ) Ausência de carimbo ou rubrica da unidade de origem.

( ) Documentos com folhas menores que A4.

{ ) Outro:

contém o(s'

Informamos que o referido processo foi recebido com a(s) presente(s) Írreguiaridade(s) poi
esta Unidade. No entanto, não há prejuízo para instrução processual e o prosseguimento deste.

Certificamos que não é possível realizar a renumeração das páginas, pelo(s) seguinte(s;
motivo(s):
( ) o processo foi autuado em anos anteriores à vigência da instrução Normativa n° ?;
( ) foi objeto de cópias solicitadas por usuários externos;
{ ) a(s) refendafs} página(s) foi/foram mencionada^) posteriormente à numeração.
( ) outros:

flrjrrfVb* . Ofe/0?/30_T
Jj^w^r_&_-Jü&. 9:~+AJi?v9~

Assinatura do Eíaborador
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