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N°/Ano Dcto: 94/2015

Cidade: PALMAS / PR

Origem: PROMOTORIA

Código TTD: -

Interessado 1:
2 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALMAS

Interessado 2:

Palavras chaves: INFORMAÇÃO

Complemento: REQUER QUE INFORME SE O COMPLEXO EÓLICAS SUL É
CONSIDERADO EMPREENDIMENTO DE SIGNIFICATIVO IMPACTO
AMBIENTAL, QUAIS PARQUE EÓLICOS ESTÃO CONTEMPLADOS NO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E QUAIS PRETENDEM SER
INSTALADOS NAÁREA DO REVISDOS CAMPOS DE PALMAS.

Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica
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MINISTÉRIO PÚBLICO
do Hstado cXa Paraná

2"Promotoria de Justiça de Palmas

Ofício n° 94/2015
i

Palmas, 05 de março de 2015.

Ref. Notícia de Fato n° MPPR-0097.15.Ó0G049-1

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, e tendo em vista o teor do.

documento em anexo, vem o Ministério Público do Estado ,do Paraná)

através de sua agente que este subscreve, requisitar seja informado,

com base nas conclusões contidas no EIA/RIMA e por meio de parecer

jurídico acompanhado de prova documental: .

i. se. o Complexo Eólicas Sul é considerado'

empreendimento de significativo impacto ambiental;

ii. quais parques eólicos estão contemplados no

licenciamento ambiental e, destes, quais pretendem ser instalados na

ipos de Palmas ou em Zona de Amortecimento;

iii. se já foi expedida licença prévia para o

( *yO-0 ^--•••.^"
área do REVIS dos Campos de Palmas ou em Zona de Amortecimento;

empreendimento; e ' - :

iv se, antes ,da concessão da licença prévia foi

colhida autorização do órgão responsável pela administração da REVIS

dos Campos de Palmas. '•

Na mesma oportunidade, requisita-se seja

esclarecido se foram observadas as condicionantes previstas na

legislação •. apontada pela noticiante no email em anexo1, ou porque

Artigo 36, § 3o da Lei 9885 de julho de 2000;
artigo 1o da Resolução'CONAMA n°428, de dezembrode-2010;

• Rua Dr, Bernardo Ribeiro Viana, 9Ó3- 4S andar- Centro - CEP, 85555-000/TEL-[46) 326371583 ,', !'. • '
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Ministério público
do Estado do Paraná

2aPromotoria de Justiça de Palmas
entende não ser tal legislação aplicável ao referido licenciamento

ambiental.

RENATty NASCIMENTO SILVA

Promotora de Justiça

Ilustríssimo Senhor

CHEFE DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO IAP

Presidente do Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Curitiba - Paraná

artigo 2o, § 2o da Resolução CONAMA N° 428, de dezembro de 2010;
artigo 4o da Insturção Normativa n° 05, de 02 de setembro de 2009 e;
artigo 8o da Instrção Normativa nD 07, de 05 de setembro de 2014, que substitui a de 2009.

• Ruà Dr.Bernardo Ribeiro Viana,903- 48 andar- Centro - CEP 85555-000/ TEL (46) 3263-1583
! ^- . _______ _ —— 1 • ——





' '*u'í'zul0 t-man aewi mistério r udiico oo tsiaao oo i-arana - tnvio a legisiaçaQ.cuaca auranie aauatencia puonca .-.;-•_-.
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• tip A"N",-,.f.".V:'̂ 5r ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS <aldsantos@mi^T§,br>i

Envio a legislação citada durante a audiência pública

Mareia BarbosaLAbraaoxmarcia.abraac@icmbio.gov.br> 2de fevereiro de 2015 11-16
Para: aidsantos@mppr.mp.br ,

Prezado Procurador,

Envio em anexo a legislação conforme falado durante aAudiência Pública dos Parques Eólicos em: Palmas
Legislação esta que o IAP esta descumprrndo e durante a audiência disse desconhecer. Envio todas em
anexo que fazem referência ao caso.

Veja no:
artigo 36° § 3o da Lei 9985 de julho d52000 : I
artigo 1° da Resolução CONAMA n° 428 de dezembro de 2010
artigo 2o § 2° da Resolução CONAMA n° 428.de dezembro de 2010
artigo 4o da Instrução Normativa número 05 de 02 de setembro de 2009
artigo 8o da Instrução Normativa número 07 de 05 de setembro.de 2014 que substitui a de 2009
Atenciosamente e obrigada,

Mareia Barbosa Abraão '
Geógrafa-Msc.Ecologia
Analista Ambiental - ICMBío/ívIMA

Refúgio da Vida Silvestre dos. Campas de Palmas
Fone: 463262 5099 . •

http://rvs'camposdepalmas,blogspot.com.hr/

c

5 anexos

$} LEI N° 9.985JuJho_2000.doc
'-1 121K

*% Resolução CONAMA 428 201G autorização p licenciamento pdf
• . -^ 14K

-, *Q Resolução CONAMA 423 2010 autorização p Iicenciamento.pdf
St^ 14K

fé lNJ)5_2009_docs_necessái;ios licenciaineiito.odf
—' 177K ' v

-f.<\ IN_07_2014Licenciamento.pdf
^ 4175K
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• ||jj| Mis,sn.M>j*w^ ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS <aidsantos@mppr ní^

Envio a legislação citada durante a audiência publica

Mareia Barbosa Abraão <marcia.abraao@icmbio.gov.br> 2.de fevereiro de 2015 11:16
Para: aldsantos@mppr.mp.br '

Prezado Procurador, '• ' . .
Envio em anexo a legislação conforme falado durante a Audiência Pública dos Parques Eólicos em Palmas.
Legislação esta que o IAP esta descumprindo e durante a audiência disse desconhecer. Envio todas em
anexo que fazem referência ao caso.

Veja no:
artigo"36° § 3o da Lei 9985 de julho d 5 2000 ; • '
artigo 1o da Resolução CONAMA n° 428 de dezembro de 2010
artigo 2o § 2°' da Resolução CONAMA n° 428 de dezembro de 2010 , - '
artigo 4° da Instrução Normativa número 05 de 02 de setembro de 2009
artigo 8o da Instrução Normativa número 07 de 05 de setembro de 2.014 que substitui a de 2009. ;
Atenciosamente e obrigada,

Mareia Barbosa Abraão :
Geógrafa-Msc.Ecologia '
Analista Ambiental - ICMBío/MMA. ,

Refúgio da Vida Siivestrè dos Campos de Palmas
Fone: 463262 5099- ' •
http://rvscamposdepalmas.blogspot.com.hr/ ' '

5 anexos

jjgl LEI N° 9.985Julho_2000.doc

&pi Resolução CONAMA 428 2010 autorização p licenciamehto.pdf
a 14K

>sã\ Resolução CONAMA 428.2010 autorização p Siceneiamento.pdf
^ 14K

fh IN_05_2009_docs necessários licenciamento.
^ 177K " • ~ ' •

f*°l INJ37J2014Licenciamento.pdf
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Ministério Public
do Estado do waianá

,,•;;; 2"--PRÒMOT0Rm'DE JUSTIÇA DA 'COMARCA DE PALMAS-'.

/>'.:: 1. Vistos e analisados. .*••••.-.,-'' -

2. Vdò/ao, conhedmento desta. Pròmotoria de Justiça com

•atribuições.na área de Proteção ao Meio Ambiente, através de mensagem eletrônica (e-
. mail), a informação;devque. o, órgão responsável pelo licenciamento ambiental do

: ernpreendimentõ Complexo -Eó'licQ.,,Ebllças:,S^,:.rnão teria .observado .legislação
.ambiental que condiciona a emissão das'licenças;::ambientais k prévia'autorização do
órgão .responsável p^^^ Silvestre .dos Cámpds de
Palmas - REVIS :dos';Campas;de Paímas./"' .;/; '*'• !•••'•..- • •. '," - ••

-• . 3. Conforme mapa georrefereticiado ...constante. à.- fl. 29 dó

•Relatório de Impacto Ambiental^ :RIMA êlaborado pelo Grupo Arbdre.Engenhàáale
.divulgado; na Àudiêhciaf:PábHcá'/oÉomda;áo;;áa.3^/pV2014^^jo'.-Gorr^Íèx'o: EÓHco-:
Eólicas Sul1 avança a..árèa dó.Refúgio de^Vida/Silvestrê dbsXainpos de Palmas,,a qual

..constitui-unidade.: de/conservação; de•, proteçãp "integral;'"criada através, de. D.ecreto
,'Federalde;03deabrilde2OO6.: ' ••'•''.••" '-' ~''\:" ","'••-":.;.•-

;• ••.. '" • „';_"'., •'• '̂ - Bia.nte'.da;isúpqs'ta Colação'as-normas, de :regência parada
.'concessão--de-'licenças' ámbien-t-ais-e •certo.;queVo,/princípio", do-'desenvolvimento
•sustentável1' materiáliza-se,...também, ateavesdà imposição normàtiVa d& còndíábnaWes •
;a'todo.empreèr^niento^^

'.o. presente expediente 'autuado como. Noticia' de-fato, tendp xõrnoí objeto:' "apurar '
-jvmtuaLinobservãnáaporparte do êrgão ambientallicenáador das cònãçiwwtês legais :0rà noticiadas '
paraa,concmão das Bcenças mbientaispertinenles ^àmíàtm^db:e^ènàiàmto ótn^íeio Bólào "
Eólicos-Sul" . \ •. " • " ' "•'.•'.'-- "' • ' • .-: - • : ••• . '. ' :"'

i.-

•'Constituição"federal, art. -225,^ Todostêm.o^eitoao-méio-ambiénteeçobgicamGrite equifíbtado
bern de,uso cornum do povo eessenciàlisada^uali.daaedevida.ímpondo^e/ao poder público'e à
coletividade odever de defende-lo è-preservá-lo para as presentes" efhturas gerações." ••
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ministério publico
do Estado do Paraná

•2"PE0MGT0Jm DEJVSlíÇA ÒACQMAPÜâ palma:

;5. .Notífiqüe-se o Escritório Regional de-Pato. Branco . do

Instituto Ambiental do "Paraná - ERPAB- enviando-lhe cópia "do e-mail anexo, pãfa
que informe com base nas conclusões- contidas no EIÀ/RILVÍA, e por. mêiode parecer
jurídico acompanhado de/prova documental: (i), se"o Complexo Eólicas.Eólicas Sulié

considerado empreendimento de significativb impacto.'ambiental;(ii) quais-..parques
eólicos estão contemplados no licenciamento ambiental e; destes, quais pretendem ser'

.instalados na. área :do. REVIS7 dos;Campos .de Palmas oü, em sua/Zona. de

Amortecimento; (iii). se. já-, foi expedida a'licença préviapara o empreendimento; e (v)

-se-, antes da.concessão da licença prévia, foi-colhida autorização "do'órgào responsável"

•-.pela/administração qa,RÈVÍS dòs Campos de Palmas, oportunidade, em que devera
esclarecer se" foram observadas as çondicioiiantes previstas na legiskçào apontadas pelb

' •noticiante2, ou por qüe; entende; .não "serem.'as'- .mesmas aplicáveis., ao-Teferidb
. licenciamento ambierítãl ' --' " -"" '" , .' •."',' •'.'.••'' '•'

6. Comunique-se.' ã-' noticiãrite" ."da. instauração"-dó-, presente'. . o. L,pmumque-se. a-" noticiante" da.

procedimento,.yiae-maii, eaviandodhe.cópia deste despacho.

.7. Comas respostas,; tomem conclusos.: s

.Palmas, 13 ,de fevereiro

AL3EXSAN

• i .'-.[. Pro

2ai-úgo36"§3^daLd?985deiiilhode20,0Ò;-- •-,; ' '. _ '•. ''...."
artigo-F-da Resolução COKÚMA ii'í'4-28 de d^ctiibro de 2010;, - ' "- -
artigo 2" §2° dallcsoruçàb CONAMA n" 428 de dezembro de .2010r •. •
artigo 4ü"da InsLiTiçSo--^Wriiat^ ....
artigo 8o da Instrução Normativ:i númetò-07 dê05 de seiemhró;de 2Q14qaé .substitui ai a cie 20.09.'
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Protocolo N°
RECEBIDO - DIR

DATA:j2//^-/Í2

4-w

PARANÁ
Governo do Estado

INFORMAÇÃO

/é&êu--

AnB-tecilta-Bastos-Aresta-NowackL
Eng.guimka- Diretora de Controle

de Recursos Naturais

y&éfc/téQ! - y-&w/»„ - x^^'^^

/ CGO' /^*

7-v^ <£&/*&& f/^e o

Ato *

^kf^/ecct-yo çAyfr- -J4.
O o/ítte /fc?Ao£T> so/of/tr

-AncrCeailicrBastos AfêsWfiõmckT
Eng.Química- Diretora de Controle

• deRecufsosMaturaB
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INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE RECURSOS NATURAIS

GRUPO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

INFORMAÇÃO PROCESSUAL N.° 009/2015

ESCRITÓRIO REGIONAL: Grupo de Avaliação de Impactos Ambientais - GAIA

ASSUNTO: Resposta Ao Ofício 94/2015 Ministério Público
Estadual - Palmas/PR

EMPRESA: Ministério Público Estadual - 2a Promotoria de

Justiça de Palmas

MUNICÍPIOS: Palmas /Pr.

ATIVIDADE: Geração de Energia Elétrica através de
aeroqeradores

PROTOCOLO: 13.549.189-6

DATA: 07 de abril de 2015

M

À DIREN - Ana Cecília Bastos Aresta Nowacki

Senhora Diretora '

Em atenção ao contido no Ofício n° 094/2015, do Ministério Público do Estado do
Paraná - 2a Promotoria de Justiça de Palmas, protocolado sob n° 13.549.189-6,
informamos o que segue:

i. "se o Complexo Eólicas Sul é considerado empreendimento de significativo
impacto ambientar

Resposta: Para fins de instrução do processo administrativo de licenciamento
ambiental do empreendimento Complexo Eólicas Sul, seguiu-se os procedimentos
estabelecidos na Resulóção SEMA n° 009/2010 e ütilizou-se o contido no inciso XI,

W do artigo 2o da Resolução CONAMA n° 001/1986 para a exigência de apresentação
de EIA/RIMA. Caso os requerimentos fossem efetuados em data de-hoje, seriam
utilizadas as definições e enquadramentos estabelecidos ria Resolução CONAMA n°
462, de 24 de julho de 2014.'

ii. "quais parques eólicos estão contemplados no licenciamento ambientai e,
destes, quais pretendem ser instalados na área do REVIS dos Campos de Palmas"

Resposta: O Complexo Eólicas Sul é composto pelos procedimentos
administrativos de protocolos números 11.801.331-0 (Complexo Eólico ÁgjjaJ^ajiteJjr
Ltda.), 11.801.332-8 (CojTipfexo Eó.lico. Água Santa II ^LtdãõTTi .801.333-6
'(CojTTplexo EóHcoÁjjua Santa [íí Ltda.),. 11.801.334-4 (Complexo Eólico Rola das
Araucárias I Ltda.), 11.801.335-2 (Complexo Eólico Rota das Araucárias ll^tda.),.
11.801.336-0 (Complexo Eólico Serra "da Esperança I Ltda.), 11.801.337-9
(Complexo Eólico Serra da Esperança I! Ltda.), Destes, as áreas correspondentes
aos empreendimentos denominados C^jjpjexo_Eóliç_q^Água_S.an.ta .1Ltda., Complexo
Eólico Água Santa II Ltda^-e Complexo Eóíico Água SajiJaJI^Ltda. encontram-se
total ou parcialmente inseridos na áfeà" 'dÕ"REVlS dos Campos de Palmas. Já o
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Complexo Eólico Rota das Araucárias II encontra-se parcialmente inserido na zona
de amortecimento do REVIS dos Campos de Palmas.

iii. "seja foi expedida licença prévia para o empreendimento"
Resposta: As licenças prévia ainda hão foram emitidas, encontrando-se os

procedimentos administrativos em fase de análise e complemento de
informações/documentos.

iv. "se, antes da concessão da licença prévia foi colhida autorização do.órgão
responsável pela administração da REVIS dos Campos de Palmas"

Resposta: Encontra-se apensado ao procedimento administrativo de
licenciamento prévio a Autorização Direta n° 01/2012-REVIS-CP referente ao
processo n° 02247.000002/2012-83 a qual AUTORIZA a implantação / operação /
desenvolvimento de atividade referente ao desenvolvimento de atividades de
inventário de Quiropterofauna, Mastofauna terrestre, Herpetofauna e Avifauna no
REVIS dos Campos de Palmas, datada de 18 de janeiro de 2011 e assinada por
Leoncio Pedrqsa Lima (cópia em anexo). Outrossim, informamos não constar nos
procedimentos administrativos quaisquer documentos que comprovem a delegação
de competência definida pelo Art. 7° da LC n° 140/2011.

Sugerimos o encaminhamento à Diretoria Jurídica para atendimento ao solicitado
pela promotoria - "...seja informado, com base nas conclusões contidas no EIA/RIMA
e por meio de parecerjurídico acompanhado de prova documental:.."

É a informaçãp.

Curitiba 05 de abri

Adern

Biólogo - 96-Ü7-D
Luiz Augusto Diedriphs

Eng° Agrônomo, MSc. -CREA n° 15.380-D
GP / IAP

\*
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

AUTORIZAÇÃO DIRETA

Autorização nD: 01/2012-REVIS-CP Processo nD 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 nD 13 de 1990,
seguindo os tramites da Instrução Normativa ICMBio nD 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 -
L. 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 até 02 indivíduos/ espécie de herpetofauna e
quiropterofauna.
Órgão licenciador: Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Paimas - ICMBio
Responsável pelas atividades:

ANDRÉ LEANDRO RICHTER

CNPJ/CPF:

595.222.631-34

Condicionantes Gerais:
1- Esta Autorização não dispensa outras Autorizações e Licenças Federais, Estaduais e

Municipais, porventura exigíveis no processo de Licenciamento;
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:
3- Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
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- O ICMBio deverá ser imediatamente comunicado em caso de ocorrência de acidentes que

possam afetar a Unidade de Conservação.
7- O nào cumprimento das disposições neste documento poderá acarretar seu cancelamento,

estando ainda o solicitante sujeito a penalidade prevista na Legislação Ambiental vigente.

Condicionantes Específicas:
- Disponibilizar ao REV1S-CP arquivos contendo a lista de espécies e banco de imagens obtidos

dentro da UC Os dados serão utilizados (com as devidas citações) para subsidiar estudos para
elaboração do Plano de Mane]o;

- Esta Autorização é válida até 05/02/2012 _ -

"o~7e~sponsável pelas atividades declara que todos os dados acima são verid.cos e se ^™Pr°™|fJ
cumprir as disposições estabelecidas na legislação e no presente documento, responsabilizando-se pelos
danos causados ao Meio Ambiente e a terceiros, sob as penas da Lei. J -

\tty^

Local, Data . •

Palmas, 18 de janeiro de 2011

Autoridade/ Cargo.

Leoncío Pedrosa Lima
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PROTOCOLO 11 BOI 331-0 11 001332-3.11 301 333-5 11 30133^.. 11 301 335-2. 11 801 336-0. 11 30133.''=)

COMPLEXO EÓLICO Dt PALMAS - ^P

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

GRUPO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

INFORMAÇÃO PROCESSUAL N.° 001/2015

Li

\ o

ESCRITÓRIO REGIONAL: Grupo de Avaliação de Impacto Ambiental
GAIA / GP - Gabinete da Presidência

ASSUNTO:

EMPRESA:

MUNICÍPIOS:

ATIVIDADE:

PROTOCOLO:

DATA :

Solicitação De Licença Prévia Do Complexo
Eólico de Palmas (Água Santa I, II e III, Rota das
Araucárias I e II, Serra da EsperançjjJ_e_Mji_____

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 li Ltda.

Município de Palmas/PR

Complexo Eólico de Geração de Energia Elétrica

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 ____^_

02/02/2015

Informamos que foi realizada Audiência Publica no dia 30 de janeiro de 201 b
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 .ia Av.
Clevelândia n°521 - centro da cidade de Palmas, com a presença dos Exmos.
Prefeito Municipal Hilário Andraqschko, Promotor de Justiça Estadual D>
Aiexsando 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; 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
está vendo com o corpo jurídico da Instituição como proceder e tão logo seja
elucidado será encaminhada resposta à solicitante.
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PROTOCOLO 11301 33,0. 11 30,332-3 11 aO, 333-0. 1!BOI 3^
>>M

Após esses questionamentos foi verificado pelos coordenadores da rn^n
haveriam novos questionamentos e assim que os mesmos f°r_am resp°ndio
coordenação encerrou aAudiência Pública às 23:00 (vinte etrês horas) do d
Sr™"ainda que os questionamentos edemais documentos encara
.nexos nesta informação processual a qual devera ser apens.d,
crocedimentos administrativos acima mencionados.
Em complemento, os Técnicos designados na , ortar a acima rnenc o
reservam-se odireito de não emissão de opiniões de ^™™J*V£
administrativo de licenciamento que ainda estejam suJe^ a^^'^
Jurídica e, em conseqüência disso, sem decisão administrativa definitiva.

- a informação-ab Grupo de Avaliação de Impacto Ambiental.

SAIA, 02 de fevereiro de 2015.

.a se

os; a

ia 30

r>se
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nada
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íca e

„wi> ^ ,--iu^ -" 1 uiz Augusto DledrichsAdemar^Cpéças Fiího • - _c^ rRFA ra ^ ^BO-íBióloao/- g&Ko n° 28.796-07-D Eng° Agrônomo, MSa - CREA n .S.dBJ -
" iW^GP /.JAP bH ' IH
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IAP
INSTITUTO AMBIENTAL

DO PARANÁ
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Ofício n°1 58/201 5/1AP/GP
Curitiba, 27 de março de 201 5.

Prezado Senhora,

Em a.endi.en.o a,„_*, __, , *^OS de novemdro de^^T.
Mendes de Conservação da Biodiversidade e também ao*oo C ,
CMCMBio edemais U,s,ac5es vigen«es, oinstituto Am.etalo P—

-—r;:„:=:—:::__;_.r ,-—>-...

Resolução Conjunta SEMA/1AP n° 09/2010.

encontram-se disponíveis no site do IAP.

• D,an,e do e*Pos,o acma, o__ —d,a, do Para. ^ —o-^
REV,S - Refúgio de Vida Silvestre de Palmas com reiaçao aos empreen
nominados.

Atenciosamente,

LUIZ TARCÍSIO MOSSAtO PINTO
Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná

À Senhora

Rua Doutor Beviláqua, rf> 863 - Centro - Caixa Postal,
8^555^p00^PAUV__i_E
JR

flua Engenheiro Rebouças.
uçail2t)6|80215100lCOf,tlba|Pafani|Fonel41,«133700|Fax ,411333 3 6161 www.prgov.br/iap

K&
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COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA III LTDA V
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO

Proc. IAP n. 11.801.336-0

»™4 SANTA III LTDA pessoa jurídica de direito privado, sooiedadeCOMPLEXO EÓLICO AGÜA SANTA II LTDJ^^^^ „, Rodovla BR
empresarial limitada, msenta no CNPJ sob o . cEp ^ ^ ^ ^
116, KM 180, s/n, bairro eentro, „. c_= de ^"^^u^mJ^S^n^^
jeitosamente perante Vossa Sennona,'-^^^^^^^^
__éKia*H«««f^^
K^ *
instituto Chico Mendes de Conservação da Biodivers.dade.

____==r:=^=:íS--';::::
epigrafado.

0s processos .ne estão unificados com Água Santa III 0o os seguintes:
Água Santa I- 11-801333-6
Água Santa II-H.801.337-9
Água Sania 111-11-801.336-0 ^
SertadaEsperançal-H.801.331-0
Serra da Esperança II - I1.801.332-8 "•~^; ^
Rota das Araucárias 1- 11.801.334-4 ^^^ Per?» -
Rota das Araucárias II - N.bü i.j» 1AP/[>ratáok. G< '̂

Nestes termos, pede deferimento. V;

"i:*r'.''

1 r; f ' -"i•

Guritiba/26 de março de 2015.

Pr

COMP^LF^cÍoLICO ACUA SANTA III LTDA
ClaudineyPerett,-Diretor Executivo

Rodovia BR 116. KM 1S0, s/<\,
Fone (491 3253-3000/'díiui

r^^SJ^
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__T_,'S^^L'!^-'AS?^^™
"SiSS-Ml" _!• 3282-2.63 cm.il- c.9.icml.io@icn.bio.iov.br

Fone

ICMBio/ÇDoç

1»
0891674

Ofício n° 066/2015-CR9/1CMBÍO
Florianópolis, 02 de fevereiro de 2015.

Ao Senhor
Luiz Tarcísio Mossato Pinto
Presidente do IAP
Instituto Ambiental do Paraná - IAP
Rua Engenheiro Rebouças, 1206
Curiliba/PR
80215-100

Assunto: Autorização para Licenciamento Ambiental.

Senhor Presidente,

Cumpnmentando-o cordialmente, ^«_« ^ ££^£
ocumentos referentes ao licenctamento do »*. Eol f^^éoV^c^

associação de grtipos empresariais Gaboard ,^^^X-^n__insenda no Refúgio de
de Palmas/PR, e que possui grande parte do í^guetoi -
Vida Silvestre dos Campos de Palmas.

Art 1» da Resolução CONAMA 428/2010, "O

Unidade de Conservação (UC) espec.fic,,ou suo, Zona^^ ^ ^^
comera*» Pe,o %%j£Z%™'fZ^jÊuMMA, so „oderd ser coneedido

Arnda, contale disposton^^fJ^Z'^£
íe, Comentar ^^^^ZJZZZ L— de conserva
-S:_^U*::^l""roteçâo AnrHenta, (APAs,

Diante do expost.^^&'J££^££Z
^-^^^^^^^^'^^^^

Aproveitai oensejo para »lich» ™~ de eventuars
documentos que -PU adelegaçar> £^™» **"* ^ **
140/2011 supramencronado, caso esta tenha ocorrido.
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A

MINISTÉRIO DO ME,° A^Nn%0D1VERSlDADEINST1TUTO CHICO MENDES PE CONS ^AÇAO DA^O^J^
COORDENAÇÃO REGIONAL - REC AO _ ^^_88053-700
R°d' ?„_ S)SSa™°32B-2I« _,.«: "9 icmbi^icmbio gov.br

, Oportunamente, encaminhamos^^^^^^t^í
:^____Kaas=-*-------
maiores informações.

w ISÁACSTMÃONETO
Coordenador Regional Substituto

r
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IAPINSTITUTO AMBIENTAL PARA|»_
DO PAWNfl GOVERNO DO ESTADO

Curitiba, 31 de março de 2015.
Ofício nM77/2015/lAP/GP

Prezado Senbo, wa01KMO&, datado de 02 de fevereiro de
Em atenção ao vosso Oficro n °66™15 t0 para associaçâo de
2015, reterente ao Licenciamento do ~ «~ ^ ^ po Mu,,dpi0 de

C» Orupos empresais Oaboardi, Income* e ^ pmoessaa{ „. 001,2015 exarada
Pa,mas, encaminnamos em anexo cop,~J_ e dQ oficio „.
pelo Grupo de Avaliação de Impado Amb,ental
158/2015/IAP/GP.lnfo„,amosqUeoE,,R,MAencon,ra-sedisPonive,nos,tedo,AP:^,p,,ov.br

Sendo oque se apresenta para opresente,

(

Atenciosamente,

4 JoUmA UA4a>
, ,H7 TARnSlO MOSSTÁTO PINTODiretor jSEfK* Ambiental do Paraná

Ao Senhorf\\J UCI Hlwl

88053:ZnoJ^aPBANÓPO_S_S_
JR

COMPLEXO EÓLICO ÁGUA SANTA 11

i JR

,,4113213 3700^(41] 33336161 www.p..gov br/iapenhe.ro RebouÇB,l206|B0215l00[CUritiba|Paraní|Fonel
Rua Eng





RESOLUÇÃO N° 462, DE 24 DE JULHO DE 2014.
Publicada no DOU n° 141, de 25 de julho de 2014, pag. 96 a 100.

Correlação: ^ ^^ ^ ^̂ ^ §^ ^ ^ ^^^^CQNAMAnü 279/2001.

Estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de
empreendimentos de geração de energia elétrica apartir de
fonte eólica em superfície terrestre, altera o art. I" da
Resolução CONAMA n.° 279, de 27 de julho de 2001, e da
outras providências.

OCONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das competências que lhe são
^ conferidas pelo art. 8", inciso 1, da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, etendo em vista odisposto em

seu Regimento Interno;

Considerando que os empreendimentos de energia eólica se apresentam como empreendimentos de baixo
potencial poluidor etem um papel imprescindível na contribuição para uma matriz energética nacional
mais limpa;

Considerando a necessidade de consolidar uma economia de baixo consumo de carbono na geração de
energia elétrica de acordo com um oart. 11, parágrafo único da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de
2009 que institui aPolítica Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC;

Considerando ocompromisso nacional voluntário assumido pelo Brasil de redução das emissões projeta
das até 2020, por força do art. 12 da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009 que institui aPolítica Na
cional sobre Mudança do Ciima - PNMC;

Considerando a obrigação de ações para expansão de oferta de fontes alternativas renováveis, notada-
mente centrais eólicas a fim de cumprir metas estipuladas para o setor de energia no art. 6o, §1°, III do

_•' Decreto n° 7.390, de 9 de dezembro de 2010, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. Io Esta Resolução estabelece critérios e procedimentos para o licenciamento ambiental de
empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de fonte eólica em superfície terrestre.

Art. 2°Para os fins previstos nesta Resolução, considera-se:

I - empreendimento eólico: qualquer empreendimento de geração de eletricidade que converta a energia
cinética dos ventos em energia elétrica, em ambiente terrestre, formado por uma ou mais unidades
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aerogeradoras, seus sistemas associados eequipamentos de medição, controle esupervisão,
como:

a) usina eólica singular: unidade aerogeradora, formada por turbina eólica, geradora de energia elétrica;

b) parque eólico: conjunto de unidades aerogeradoras;

c) complexo eólico: conjunto de parques eólicos.

II - microgerador eólico: unidade geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a
100 kW (cem quilowatts);

III - S1Stemas associados: sistemas elétricos, subestações, linhas de conexão de uso exclusivo ou
compartilhado, em nível de tensão de distribuição ou de transmissão, acessos de serviço eoutras obras de
infraestrutura que compõem oempreendimento eólico, eque são necessárias asua implantação, operação
e monitoramento.

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS GERAIS PARA OLICENCIAMENTO AMBIENTAL

Seção I
DoEnquadramento do Empreendimento

Art 3o Caberá ao órgão licenciador oenquadramento quanto ao impacto ambiental dos empreendimentos
de geração de energia eólica, considerando o porte, a localização e o baixo potencial poluidor da
atividade.

§ Io A existência de Zoneamento Ambiental e outros estudos que caracterizem a região, bacia
hidrográfica ou bioma deverão ser considerados no processo de enquadramento do empreendimento.

§ 2o Olicenciamento ambiental de empreendimentos eólicos considerados de baixo impacto ambiental
será realizado mediante procedimento simplificado, observado o Anexo II, dispensada a exigência do
EIA/RIMA.

§3o Não será considerado de baixo impacto, exigindo aapresentação de Estudo de Impacto Ambientai e
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), além de audiências públicas, nos termos da legislação
vigente, os empreendimentos eólicos que estejam localizados:

I- em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e demais áreas úmidas;

II - no bioma Mata Atlântica e implicar corte e supressão de vegetação primária e secundária no estágio
avançado de regeneração, conforme dispõe aLei n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006;

III - na Zona Costeira e implicar alterações significativas das suas características naturais, conforme
dispõe a Lei n° 7.661, de 16demaiode 1988;

<w
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esteja ainda estabelecida;

V! - em locais cr» que venham agerar impactos socrocu.turars diretos que impliquem rrrvrabrl.zaçao de
comunidades ou sua completa remoção;

VII - em áreas de <__. de espécres ameaçadas de extinção eáreas de endermsmo restnto, confonnc
listas oficiais.

§4° Caberá ao órgão licenciador estabelecer os critérios de porte aplicáveis para fins de enquadramento
/" dos empreendimentos nos termos do caput deste artigo.

-s^a^^^
regionais eas especificações do Órgão licenciador.

3___»^^
n.° 237, de 19 de dezembro de 1997.

Seção II
Do Procedimento Simplificado De Licenciamento

Art 5o Os empreendimentos eólicos sujeitos ao procedimento simplificado de licenciamento deverão ser
obieto de elaboração de relatórios simplificados que conterão as informações relativas ao diagnostico
amb ental da região de inserção do empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impacto
ambintais e das medidas de controle, mitigadoras e compensatórias, devendo o orgao ambientai
competente adotar o Termo de Referenda constante no Anexo II, resguardadas as características
regionais.

Parágrafo único. Oórgão licenciador poderá em uma única fase, atestar aviabilidade ambiental, aprovar
a localização e autorizar a implantação do empreendimento eólico de baixo impacto ambiental, sendo
emitida diretamente licença de instalação, cujo requerimento deverá ser realizado antes da implantação
do empreendimento, desde que apresentadas medidas de controle, mitigação ecompensação.

Art 6o Sempre que o órgão licenciador julgar necessário, deverá ser promovida Reunião Técnica
Informativa, às expensas do empreendedor, para apresentação ediscussão dos estudos ambientais edas
demais informações, garantida a consulta e a participação pública.

Art. T Os prazos para análise da solicitação das licenças para os empreendimentos sujeitos ao

\^^-t*



•^



procedimento simplificado permanecem sendo regulados pela Resolução CONAMA n.° 2
junho de 2001.

Seção III
Das Licenças e Autorizações

Art. 8o As Licenças Prévia, de Instalação e de Operação deverão conter, no mínimo, as seguintes
informações:

I - nome ou razão social do empreendedor;

II - número do CNPJ do empreendedor;

III - nome oficial do empreendimento e respectivo código de registro na ANEEL;

IV - Municípío(s) e Unidade(s) da Federação de localização do empreendimento;

^ V- potência total em megawatts do empreendimento;

VT - área total do empreendimento;

VII - área a ser licenciada e coordenadas geográficas de todos os vértices da poligonal solicitada pelo
empreendimento;

VIII - número estimado e altura das torres do empreendimento;

IX - potência nominal unitária dos aerogeradores do empreendimento.

Parágrafo único. Quando a licença ambiental contemplar mais de um parque eólico de um mesmo
complexo, os mesmos deverão ser identificados e as características individuais de cada parque eólico
deverão constar da licença ambiental.

Art. 9o Ao requerer a Licença de Instalação ao órgão licenciador, o empreendedor apresentará a
comprovação do atendimento às condicionantes da Licença Prévia, o Relatório de Detalhamento dos

W Programas Ambientais, Projeto de Engenhariae outras informações pertinentes.

Parágrafo único. Quando houver a necessidade de supressão de vegetação para a instalação dos
empreendimentos eólicos, a autorização para a mesma deverá ser requerida na fase da Licença de
Instalação, com a apresentação dos estudos pertinentes.

Art. 10. As autorizações para manejo de fauna silvestre em licenciamento ambiental reguladas por esta
Resolução, incluindo levantamento, coleta, captura, resgate, transporte e monitoramento, quando
requeridas para a elaboração de estudos ambientais deverão ser emitidas em um prazo máximo de 20
(vinte) dias a partir de seu requerimento e da apresentação das informações solicitadas pelo órgão
licenciador.
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órgão licenciador.

empreendimentos.

Parágrafo único. As Licenças de Instalação ede Operação deverão ser emitidas separadamente para cada
empreendedor vencedor do leilão de energia eólica.

__s_rj5=íísttí=«d,,-"-a"0W
, 2. Opedrdo de ircença amorenta, para rmplanta^ de^-^^S_U^^^^^T» ^ -bri^V.^ de avalração dos
^fcUüiXc^Tsrrgrcos do conjunto de parques ou complexos.

Ar, Wiso II do art 2o desta Resolução, poderá ser objeto de____sr^ss:n_^£--. **_- »s P—os.„_
neste capitulo.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ETRANSITÓRIAS

_ 1, .dependentemente do enquadro q^nto a. ^ —^eo^^sí
_ 17. Os empreendimentos «ôlico. deverão ser dotados de ,ecno,ogia adequada para evitar impactos
negativos sobre a fauna.

A.iS.Aosempreendimentosedlrcosquese — e.p^

Parado unreo. Aos moradores cercos ,uc se encontrem em processo de Ircencamento avental
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na

que se encontram.

data da publrcacão desta Resolução será aplicado odisposto no art. 17, independentemente

Art. 19. Oart. Io da Resolução CONAMA n° 279, de 27 de junho de 2001, passa avigorar com aseguinte
redação:

"Art. Io

I - usinas hidrelétricas e sistemas associados;

II - usinas termelétricas esistemas associados;

III - sistemas de transmissão de energia elétrica (linhas de transmissão esubestações);

IV - outras fontes alternativas de energia.

, ?1. Para fins de aplrcação desta Resolução, os srstemas associados serão analrsados conjuntamente aos
^—empreendimentos principais.

§_As usinas eólicas serão reguladas por Resolução CONAMA específica." (NR)
Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

1ZABELLA TEIXEIRA
Presidente do Conselho

FSSE TEXTO NÃO SUBSTITUI OPUBLICADO
NS DOU tf 141, de 25 de julho de 2014, pag. 96 a100.





ANEXO I
Estudos de impactos Ambienta, d.^ojetos ™ic0S

Proposta de Termos de Referencia

-.•*"-"

__s§___
_ã___ps

- área de mfluencra «* (^J^J-J_£__r»-»^ cidade ou

5=_rSr2=w=SKi^==s
ação drreta de empreendimento, aserem s impactos mdiret0 da
a' Área de tt_* ^^^J^^^J^ P**» «»—~

r'

1Informações Gerais
1.1. Identificação do empreendedor.

. Nome ou razão social.
• CNPJ eReg.stro no Cadastro Técnico Federal.
. Endereço completo, telefone ee-mail.
. Representante legais (nome completo, endereço, fone ee-m il,
. Pessoa de contato (nome completo, endereço, fone ee-mail).

1_ Uentificaçao da empresa responsável pelos estudos
• Nome ou razão social.
. CNPJ eRegistro no Cadastro Técnico Federal.
. Endereço completo, telefone ee-mail.

tt
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. Representante legars (nome compieto, endereço, fone ee-tna,,,.
. Pessoa de contato (nome completo, endereço, fone ee-maü).
• ART da empresa

1.3. Dados da equipe técnica multidisciplinar:
• Nome.

. Número do Cadastro Técnico Federal.
. Currículo profissional

ART quando couber.
pi A_ oáema de identificação da equipe

• MunIc,pIo(s,eUF(s). ^^ ^ ^ os vértlccs da pol^na!
. Coordenadas geográficas Lat/Long,

solicitada.

(

2. Caracterização do empreendta.en.0. socioambienta,s para aproposição do

___HS=»"-''--'

:_CT2—r=____—
:__r-t-T=:^———

tipos edimensão das bases)
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. Distâncias elétrica de segurança esistema de aterramento de estruturas ecercas.

. Identificação de pontos de interligação elocalização de subestações.

. Descrição da infraestrutura esistemas associados ao empreendimento, com ênfase nos acessos
necessários.

. Especfrcação técmca dos acrogeradores (potência nommal, sistema de transnnssão edrmensao
das pás).

. Descrição sucm.a do funcionamento da subestação, tensão nommal, área total e do pa.ro
energizado eosistema de drenagem pluvial.

• Rede de distribuição interna de méd.a tensão. Estimativa de volumes de corte eaterro, bota-fora e
empréstimos, com indicação de áreas potenciais para as ultimas.

• Estimativa de tráfego.

. Ações necessárias para aoperação emanutenção do empreendimento

. Restrições ao uso da área do empreendimento eacessos permanentes.
^ . Alternativas tecnológicas, construtivas ede localização do empreendimento.

. Apresentar aestimativa do custo do empreendimento eoPlano de obras com cronograma físico.

. indicação de pontos de interligação elocalização das subestações.

2.2. Implantação do projeto. descnção de suas unidades,
Caracterizar a(s) áreas destinadas ao canteiro ^^^^X^^e««?** 1
oficinas mecânicas epostos de^^^^^£ empreendimento. Estimar volumes de corteresíduos sólidos eefluentes gerados durante^a,^^ JiCãndo áreas potenciais para as ultimas.
eaterro, necessidade de áreas ^bo^f7^^^™ de montagem das torres, estimar ofluxo deEstimar acontratação de mao de ob^ Indicar aJ ^ *diretnzes para logística de saúde
tráfego. Apresentar as áreas de supressão de vegeteçao. AP ^ ^ ^ utüizar 0
LnsportePe emergência médica das^J^^^^L construtivos, aprobabilidade de sinistros

. - nm da área do empreendimento eacessos permanentes.:"::=^doem:reendiMtoeoP,anodeobrasc0mocronogramafisrco.

" ?PX"—*- •-ação emandão do emp—en,
. Indicar oquantitativo de pessoal envolvido
. indicar as restrições ao uso da área do empreendimento eacesso associados.
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Indicar os acessos permanentes.

3 Estudos de alternativas tecnológicas construtivas ede localização.
Apresentar alternativas tecnológicas construtivas, ^>—^
bLcomoahiptederJoina^^ flsicos, bl0tlC0S e
:—UcíETa^^S a^n^ndo ,eso relativo de cada um) .
justificar as alternativas selecionadas. Considerando quando coube,

• Necessidade de abertura de estrada de acessos.
. interferência em área de importância biológica, áreas priontánas para a conservação da

biodiversidade (MMA) eem áreas legalmente protegidas.

• Interferência na paisagem.

. Necessidade de realocação populacional.
• . Localização ou interferência em áreas urbanas.

. interferências em te.as indígenas, projetos de assentamentos, comunidades qu.lombolas e
outras comunidades tradicionais.

. Localização em patrimônio arqueológico, histórico ecultural.

"'c"-—iment. Com os planos, programas epretos go_ntais e
privados, propostos eem .mplantação na área de rnfluenca.

Ttl^co deve trad.rr a«mica a— da, ^ — **•£«
_»CrS!LI^^^«amento, impiantaçãoe operação,
subsrdlando aanàlrse integrada, multi emterdrscplrnar.

. as m—s--^r;^r:tr:^:^lerntrrcordotpSSnarncxis^iadedadossecundãrlos,

. Para aárea de influencia direta devem, *£^^£^£TJZZ^
dados esteja(m) citados no EIA.

C
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S^r^^^
abaixo relacionados.

5.1. Meio Físico

5.1.1. Clima eCondições Meteorológicas

___!_::=*s=i_ss5-* -
5.1.2. Geologia, geomorfologia egeotecnia5 12 Geologia, geomonoiugia c Scui„_—

Oescrever as prmcipais ^^f^^^^^^^Z^^^^^

5.1.3 Recursos Minerais existentes na área de influência direta,

£££__=_=»-*"•--
5 1.4. Recursos hídricos , influência direta doLtificar emapear os principais^^^^^^nfárea de influência do
empreendimento. Apresentar acar^^^^Xuperficial ede drenagem nas áreas úmidas em^rSi^^r^^rrobietrv;, _*- -—nOS _.
u:A4-;,mc c ohinticos.bióticos e abióticos.

r"« espeteologico na ãrea de rn«ncia direta, conforme estaberecrdo no Oecreto ,
99.556/90.

5.1.6. Sismicidades

c;;:;"::i_. ,—-*«-.—•—•>de — ^
incluindo histórico de eventos.

11
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__T» indices de mfdos, na arca de __. dueta do empreendimento, em atender

::::::z^. - r -^mkr^^^*

áreas de estudo de acordo com avar abd dade de^nbi V 4araostragem deverão ser Usados,

^_ES_í=:s_-.sí'1-*---*. micio dos trabalhos. Identincar F extensão e distribuição em mapa
^Descrever e caracterizar a cobertura vegetal; indica *jua ecológicos, áreas protegidas porgZrerenciado identificando rede r^^^^^B^ e"caracterizar as unidades de

leeislação eoutras áreas com potencial para refugio de: ia respectivas distancias em? Svação no âmbito federal, estaduae municipa, oc ^as na ^ P^ ^
relação à poligonal do empreendimento, mapear apr municipal. Caracterizar as^r-^^su^t^sS^sSÍisalal, com especa, atenção ãs especres
SSSSÍK.™—M'̂ ^Ldores em unrdades de conservação ou em^-a^Pr=porti::=^^ rota nngratona ou berçãrro para

:p^_r:^. - ^^^^.isz&^

- : __;:z=:.^—-------
estágios secessionais.

. Lista de espécies da flora informando:
nr(iprn famiiia nome científico, nome vulgar;

_:__kss=ss_-7T
o

o

o

o
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para região.

o Habitat;

o =__£.-_SiX5=íí=:-;^-
de diversidade;

Acaracterrzação da fauna deve consistir na amostragem qualrquantrtativa, devendo oestudo apresentar
no mínimo:

o Ordem, família, nome científico, nome vulgar;
o Estado de conservação, considerando as listas oficiais de espécies ameaçadas, tendo como

referência CITES, IUCN, MMA, listas estaduais emunicipais,
o Georreferendar olocal onde foram encontradas aquelas ameaçadas de extinção;
o Condição bioindicadora, endêmica, rara, exótica, não descrita pela ciência enão descrita

para região.

^ o Forma de registro;

__ as espec.es -^-^^^^^^^^~

*-•̂ ~_£s^==^=-zzzmigratórias, estas deverão ser iP^™d^fica^ erefúgio da fauna.

implantação eoperação esuas ^tOTelaÇ°^?^J4 fiando procedente, as variáveis estudadas no meiopefos efeitos direto, eindiretos do ^^^S^rüpt^^^. visando àavaliação de susocioeconômico deverão ser apresentadas em series nstori p ^ uühzando dados
S,V. ♦„ ™i Anesauisa socioeconomica devera ser reanz w^mentos deverão ser

o

i

™luçfct«nV^.Ap«»!üto«*»«^™^^ w, 0s ,evan.amentos deverão ser
atualizados econsiderando acota. ^ ^^de dados es.atisticos, utilização de desenhos^^^^^^^—mico devera conter, no __

SeborsÍ*T^=^^^r;" tdentU os vetores de crescrmento

1 S ..
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-_ss._ssr_rr-—"""^
5.3.2. Uso eOcupação do Solo empreendimento. CaracterizarDescrever ohrstdnco da ocupação human. na ã^de influen^^omm^ áreas urbanas e
emapear ouso eocupação do solo em;«cala adeq^ » nos mm>lcipios mterceptados,
mia viárra. Idenrifrcar os planos Setores ou de ordenam^^ ^^^ ^ expansa0 urb
lüsar acompatibilizo do «*—£cm os^zon ^ ^ ^ ^ assentamentos
erestrições de uso c«W»*££ rca, número de famllras eatividades econômicas.
rurais; caracterizar quanto alocalização, ar temporárias c permanentes.
Wentrfrcar as prrncipars atividades ^ossrlvrpas.on^*m-çuttu ^ ,egals „„
Mentiflcar a"ocorrência de ^^fXdeTanspo^s, infraestmtura de saneamento, du.os,

5.3.3. Estrutura Produtiva ede Serviços seinformaiS;

-^___S2SSsas=r.asS
lixo, esegurança publica. miltlid„es atingidas pelo empreendimento comApresentar as atuais —^— ^^(SrLdo ireas urbanas erurais,; geração de

s34. Caracterização das Contes de _*«d.^^^dengue, ftbrc amarela e
__ aocorrência^^^^^^^ dos casos, afim de possrbrbtar

1_- a--^='^^;^~;_?_»_££indígenas e—s ,utombotaJ^ ^ .^ ^ , aD (ATOMc f^ £outras

_-_S_rjMc=Kí=-------
536 Patrimônio Histórico, Cultural eArqueológico asimação atual do patrimônio

(
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___i_sa«í=ai-—l^r»'
6. Análise Integrada ;,wifír-ar os impactos decorrentesAanalise integrada tem como obtive fornec»£«^Í^"-lis^e caracteriza a
t:T=d^^

7. Wentifcação eAvaUação de Intpactos Ambientais ^ ^ ^
sr^TS:^r=rrr;Smento,«.. —.

Uinérgrcos ecumulativos deverão se con doados o eintegraça fetlva das^medrd
influência direta eindireta, * ^ *P£^_ em.egíação efetiva das medidas mrügadoras. Para
mitigadoras. Para«^^Sl*-ordo com os seguintes en.enos;

. S_:n_Í- do impact que traduz osrgmticado ecológico ou —mico do
„C:T—~-— ao Porte ou grandeza da m,e„enção no

. —:::—«, ,,-.-—-—(t—°ou

(direta ou indireta), / . sua ocorrência

ocorra.

-—_•==:=----==-"
15





Referencia, indicando as fases de ocorrencra (planejamento, implantação eoperação, eas
necessárias para seu controle.

_=_=»-.ts:^—"—-'-*'

•__w=w3==s==r~-"

•tt:-r:i"-- •— *—* ™>— --"
possíveis de ocupação;

. Efeito do empreendimento nos componentes da flora e^ ^ ^

^atm^S-boscdp,odosaer:=. &̂ ,,_ _
___^r^ss."=—*
,.Medidas Mitigadoras eProgramas Ambientais ^ s^

£___BWV=S=-••-••>-«"
deverão ser considerados.

. Componente ambientai afetado

. Agente(s) executor(es), com definição de responsabilidades; e

. Período de sua aplicação: curto, médio ou longo prazo.

%
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_£j»^I-__Sí5£iSj
^*f___S5.-rsstfí==s=«:=
_x outros, os seguintes planos eprogramas:

. Programa de comunicação socai os trabalhadores

. Programa de educação ambiental, voltado para as comunidades atingida
do empreendimento;

. Programa de Gestão Ambiental;

. Programa de Monitoramento da fauna; e
. Plano ambiental para aConstrução.

10. Compensação Ambiental de 18 de julho de 2000, que trata da compensação
Apresentar proposta para atendimento aLei n*.!* ,
ambiental dos empreendimentos. do quaUeverá constar, no mínimo:
Apresentar oPlano de Compensação Ambiental, do q. informação necessária paraocálculo do Grau de impacto ^ ^ ^

Compensação Amoiemai, y
Conservação.

B^___£SSSSS5fi"-compensatórias propostas, de torr

12 Referencia bibliográfica PSnecificada por área de abrangência do

S_3aSSE3ÜrJ=«

*sls). Onúmero de copias do Lsru ^
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F_-ffl-l

14. Relatório de Impacto Ambiental rnnclüSÕes do Esmdo de Impacto Ambiental -

S_5_S£3__K=535
• r._ "»"--—:;:=;.r-"—-""c„m as politicas setorrais, p.anos eprogramas go especiflcando para cada uma

< . Descrição do projeto csuas alternativas tecnoog. a^e£.^^ fonte de energia

w ^.tt,^___1SSffiS=M=•,
tempo de incidência dos impactos.

. Medidas Mitigadoras eCompensatórias.

f
\02p-





ANEXO II

Relatório Simplificado de Licenciamento
proposta de conteúdo mínimo

\. Introdução. referencial para a elaboração deEs,a proposta de contendo mínimo - Por 0^.,™ ^£___?S»Bn_ ,mp.rf.cado^eSr^e^^ieSdc g/ração de energia el,rrca provemente da fome
_-_rr;rísr^s íe __-. -. —- -—
empreendrmento ocorre de forma drreta sobre os re ursos » ^ ^ de)imitaçao> deverao ser
diminuindo seu potencial de conservação ou aprove« ^ .^ ^.^ ms

f considerados os limites do ^"f^^cTst eoutras áreas que sofrerão alterações decorrentes da
Se obras, as áreas«k^SS.,delimitadas no decorrer dos estudos.
TZVZZLr,rts-^—tfí_-JS=i

1. Informações gerais
1.1 Identificação do empreendedor.

» Nome ou razão social.
. CNPJ eRegistro no Cadastro Técnico Federal.
• Endereço completo, telefone ee-mail.
. Representante legais (nome completo, endereço, fone ee-mail).
• Pessoa de contato (nome completo, endereço, fone ee-maü).

1.2 Identificação da empresa responsável peios estudos:
• Nome ourazão social.
. CNPJ eRegistro no Cadastro Técnico Federal.
. Endereço completo, telefone ee-mail.
. Representante legais (nome completo, endereço, fone ee-mail).
. Pessoa de contato (nome completo, endereço, fone ee-maü).
• ART da empresa

19
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1.3 Dados do responsável pela equipe técnica multidisciplinar
• Nome.

• Formação profissional.
. Número do registro no respectivo Conselho de Classe, quando couber.
. Número do Cadastro Técnico Federal.
• Currículo profissional

. Identificação da equipe técnica.

• ART.

_=_sss^ss_r-*-
1.4 Identificação do empreendimento:

. Nome oficial erespectivo código de registro na ANEEL

: s_T,SL ~»-»—* - - **-da pougmal
solicitada.

2 Estudo Ambiental

2.1. Característica do empreendimento

• Potência prevista (MW).
. Característica técnica do empreendimento apresentado em escala adequada.
. Área total epercentual de área com intervenção direta durante todas as fases do empreendimento

^ . Número estimado ealtura das torres, distância média entre torres, dimensão da base, distanca de
núcleo populacional ede infraestrutura se administração.

. Distâncias elétrica de segurança esistema de aterramento de estruturas ecercas.

. Identificação de pontos de interligação elocalização de subestações.

. Representação gráfica do empreendimento contendo os limites do mesmo, de outros
empreendimentos adjacentes edas propriedades envolvidas.

. Descrição da infraestru.ra esistemas associados ao empreendimento, com ênfase nos acessos
necessários. .

. Especrfcação técnica dos aerogeradores (potência nommal, sistema de transmissão edimensão

í
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^ ucrnta do funcionamento da subc«ão, tensão nommal, área tota, edo pat
' SSdVeTSemadedrenagemp,uv,a,: ^^,vol_ de cortc eaterro, bofa,orae

. Restnçoes ao uso da área do -—»»- oempreendimento.

pm.^«toinft^^a0_deinfhínci..ir*ol««^^ de dados secundár,os. Os

. Área de influência legalmente protegidas.

'. _X—*«_ss5=::^~3=—
. Mero antrôpico: if^^.^^__^^nii1^^U_ota..produtivos eoutros,, principais ativida ^ ^ ^ de „„,
. Descrrção de ocorrência de cremas, áreas

arqueológico, histórico ecultural,

23identificação eAvaliação dos Impactos Ambientais implantaçào eoperação da
£__-='==•--=-- —' — -
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tificacâo * interpretação. üW

tais como:

. Programa de gestão ambiental;
. Programa de educação ambiental

~ ri,» áreas degradadas,. Programa de recuperação de áreas Og
. Pr0grama de comunicação social.

25. Conclusão ^ní análises reaUzadas referentes às prováveis doras e

=ras«_rSsv=!«=-----
compensatórias propostas,

W
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INSTITUTO AMBIENTAL

°°PMmA PARANÁ
Governo do estado

Ofício n° 227/2015/IAP/GP Curitiba, 15 de abril de 2015.

Senhora Promotora,

Em atenção ao contido no Ofício h° 94/2015, protocolado sob n° 13.549.189-6,
afim de instruir os Autos de Notícia de Fato n° MPPR-0097.15.000049-1, informamos

o que segue:

i. Para fins de instrução do processo administrativo de licenciamento ambiental
do empreendimento Complexo Eólicas Sul, seguiu-se os procedimentos estabelecidos
na Resuloção SEMA n° 009/2010 e utilizou-se o contido no inciso XI, do artigo 2o da
Resolução CONAMA n° 001/1986 para a exigência de apresentação de EIA/RIMA.
Caso os requerimentos fossem efetuados em data de hoje, seriam utilizadas as
definições e enquadramentos estabelecidos na Resolução CONAMA n° 462, de 24 de
julho de 2014.

ii. O Complexo Eólicas Sul é composto peíos procedimentos administrativos de
protocolos números 11.801.331 -0 (Complexo Eólico Água Santa I Ltda.), 11.801.332-8
(Complexo Eólico Água Santa II Ltda.), 11.801.333-6 (Complexo Eólico Água Santa III
Ltda.), 11.801.334-4 (Complexo Eólico Rota das Araucárias I Ltda.), 11.801.335-2
(Complexo Eólico Rota das Araucárias II Ltda.), 11.801,336-0 (Complexo Eólico Serra
da Esperança I Ltda.), 11.801.337-9 (Complexo Eólico Serra da Esperança II Ltda.},
Destes, as áreas correspondentes aos empreendimentos denominados Complexo
Eólico Água Santa I Ltda., Complexo Eólico Água Santa II Ltda, e Complexo Eólico
Água Santa III Ltda. encontram-se total ou parcialmente inseridos na área do REVIS
dos Campos de Palmas. Já o Complexo Eólico Rota das Araucárias II enconíra-se
parcialmente inserido na zona de amortecimento do REVIS dos Campos de Palmas.

Á Senhora ,
RENATA NASCIMENTO SILVA ^ )
Promotora de Justiça V-V
2a Promotoria de Justiça de Palmas
Ministério Público do Estado do Paraná

Rua Dr. Bernardo Ribeiro Viana, 903 - 4o Andar - Centro
CEP: 85555-000 - PALMAS - PR
FGO.

Rua Engennciro Reboliças, 1206 | 80215 100| Cui iliba | Para rui IFone [11] 3213 3700; Fax [41] 3333 6161 www.firqov.bf/iap
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INSTITUTO AMBIENTAL •*««««,•*
DO PARANÁ PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Continuação do Ofício nD 227/2015/IAP/GP FL 02

iü. As licenças prévia ainda não foram emitidas, encontrando-se os
procedimentos administrativos em fase de análise e complemento de
informações/documentos.

iv. Encontra-se apensado ao procedimento administrativo de licenciamento
prévio a Autorização Direta n° 01/2012-REVIS-CP referente ao processo n°

^""' 02247.000002/2012-83 a qual AUTORIZA a implantação / operação /
desenvolvimento de atividade referente ao desenvolvimento de atividades de
inventário de Quiropterofauna, Mastofauna terrestre, Herpetofauna e Avifauna no
REVIS dos Campos de Palmas, datada de 18 de janeiro de 2011 e assinada por
Leoncio Pedrosa Lima (cópia em anexo). Outrossim, informamos não constar nos
procedimentos administrativos quaisquer documentos aue comprovem a delegação de
competência definida pelo Art. 7° da LC n° 140/2011. Embora não tenha sido emitido
Licenciamento Ambiental, informamos que foi encaminhado ao ICMBio Ofício n°
158/2015/IAP/GP, de 27/03/2015, o qual solicita manifestação com relação aos
empreendimentos citados, bem como Ofício n° 177/2015/IAP/GP, de 31/03/2015,
referente à Informação Processual n° 001/2015 exarada pelo Grupo de Avaliação de
Impacto Ambiental - GAIA, deste IAP.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos estimados votos de
apreço e consideração.

Afònciosamente,

LUIZ TARCÍSIO MOSSATO PINTO
Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná.

Rua Engenheiro Reboliças, 1206 | 802ÍS 100 | Curitiba | Paraná jFooe (41) 3213 3700 | Fax [41] 3333 6161 www.pr.gov.br/iap
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