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O Instituto Ambiental do Paraná-IAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista p

contido no expediente protocolado sob o nO 78408723, expede a presente Licença de Instalação à:

01 IDENTIFICAÇAO DO AUTORIZADO
Razão Social - Pessoa Jurídica I Nome - Pessoa Física

CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL
C.G.C. - Pessoa Jurídica / C.P.F. - Pessoa Física I:nscrição Estadual - Pessoa Jurídica / R.G. - Pessoa Física

08587195000120 ISENTO
Endereço

RUA COMENDADOR ARAUJO, 143 -19 ANDAR - ED EXECUTIVE CENTER EVEREST
Bairro .1Município

I~F
I Cep

CENTRO Curitiba PR 81420000
P2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento

USINA HIDRELÉTRICA - UHE MAUÁ
Tipo de empreendimento/atividade Número de Unidades

Usina Hidrelétrica de MAUÁ .._-
Endereço Bairro

Rio Tibagi - Salto Mauá Área Rural
Município Cep

Telêmaco Borba 84261170
Corpo Hídrico do Entorno Bacia Hidrográfica
**************** Tibagi
Destino do Esgoto Sanitário Destino do Efluente Final
*.A***Ic********. *********.**.***

03 REQUISITOS DO LlCENCIAMENTO DE INSTALAÇÃO
· Súmula desta licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,

nos termos da Resolução CONAMA nO006/86.

· Esta LICENÇA DE INSTALAÇÃO tem a validade acima mencionada, observados os dados fornecidos no cadastro e no projeto de sistema de tratamento

de residuos ou plano de controle ambiental em anexo, devidamente certificado pelo IAP, devendo a sua renovação ser solicitada ao IAPcom antecedência

minima de 120 (cento e vinte) dias.

· Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser

licenciados pelo IAP.

• Esta LICENÇA DE INSTALAÇÃO deverá ser afixada em local visivel

Detalhamento dos Requisitos de Licenciamento

Trata-se de renovação de Licença Ambiental de Instalação - SID 9.604.026-1 - N° 6496.
Este empreendimento de acordo com as suas características, necessitará de Licença Ambiental de Operação e o
empreendedor deverá atender as seguintes exigências:

CONDICIONANTE 1 - "Implementar e executar todos os programas e recomendações exaradas nos Estudos
(EIAlPBA), mantendo-os num mínimo de cinco anos com orçamento compatível à sua execução."

-Programa de monitoramento das Condições Climatológicas
Análise:
a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento.

-Proqrarna de Observação das Condições Hidrossedimentológicas
Análise: u/a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento.

· Programa de Monitoramento de Taludes Marginais
Análise:
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a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento.

· Programa de Monitoramento das Condições Sismológicas
Análise:
a. O CECS deverá providenciar a implantação das demais estações previstas inicialmente de forma a não
comprometer o monitoramento e processos de avaliação em até 15 dias antes do enchimento do reservatório.

· Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
Análise:
a. As operações previstas no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas visando prevenção e controle de
processos erosivos, em especial nas áreas de bota-fora e taludes diversos; recuperação das áreas de pedreiras; a
disposição e separação de resíduos; a manutenção de todas as caixas de separação de água e óleo (SAO); a
correção de pH na área de lavagem de caminhões betoneiras / central de concretagem; a eficiência do sistema de
tratamento de esgoto e lagoa anaeróbica; a separação de resíduos inertes não perigosos dos materiais recicláveis; a
destinação adequada do chorume do sistema de compostagem e a potabilidade da água para uso no canteiro, devem
continuar a serem efetuados conforme cronograma de execução apresentado;

b. Fica definido um prazo de 30 (trinta) dias para o início de obras de prevenção e controle de erosão devendo estar
implantadas, conforme cronograma de execução apresentado, quando do pedido de Licenciamento Ambiental de
Operação - LO;

c. Os rejeitos de carvão, em caráter prioritário, deverão continuar a ter sua destinação adequada conforme Termo de
Ajustamento de Conduta já firmado.

· Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários
Análise:
a. Os procedimentos de indenização dos direitos minerários já liberados pelo DNPM estão sendo tratados em outra
instância, devendo ser informado ao iap antes do pedido de Licenciamento Ambiental de Operação - LO.

· Programa de Limpeza da Bacia de Acumulação
· Subprograma de Desmatamento da Bacia de Acumulação
Análise:
a. Os problemas observados quanto à supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica (compensação
prevista no artigo 17 da Lei 11.428/2006, e artigos 26 e 27 do Decreto 6660/2008); Supressão/Destruição das Áreas
de Preservação Permanente devido ao alagamento e Averbação de Reserva Legal estão sendo tratados através dos
Termos de Ajuste de Conduta entre IAP e Ministério Público Federal e entre o IAP e Consórcio Energético Cruzeiro
do Sul (COPEL E ELETROSUL);

b. O não cumprimento das obrigações firmadas pelo Termo de Compromisso Ambiental entre o IAP e Consórcio
Energético Cruzeiro do Sul incluindo o contido no ofício CE CECS 0631/2010 e parecer técnico 75/2010 da Câmara
Técnica do SISLEG implicará na aplicação do estatuído na legislação específica.

· Subprograma de Demolição, Desinfecção e Desinfestação
Análise:
a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento.

\j\· Programa de Monitoramento da Qualidade da Água
· Subprograma de Monitoramento das Águas Subterrâneas
Análise:
a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento.

· Subprograma de Monitoramento das Condições Limnológicas e da Qualidade da Água e Subprograma de
Macrófitas Aquáticas
Análise:
a. Deverão ser sincronizados e compatibilizados os dados referentes a coletas efetuadas, no rio Tibagi, pelo CECS,
KLABIN, SANEPAR, INSTITUTO DAS ÁGUAS, IAP, e avaliação dos parâmetros previstos neste subprograma e
disponibilizados no site do CECS conforme decisão exarada e registrada em ata da 12a reunião da Câmara Técnica
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de Qualidade da água e Uso Múltiplo do Reservatório.

· Programa de Conservação de Flora e Fauna
· Subprograma de Recuperação e Formação da Faixa de Proteção Ciliar
Análise:
a. A execução deste programa está prevista em Termo de Compromisso Ambiental firmado entre CECS e IAP;
b. A não execução do Termo de Ajustamento de Conduta implicará na aplicação do estatuído em legislação
específica.

· Subprograma de Compensação Ambiental
Análise:
a. Deverá ser firmado Termo de Compromisso de Compensação Ambiental com o IAP, conforme determina a Lei
Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000 e normativas complementares, cujo valor da compensatória será de, no
mínimo, 1 (um)%, tendo o mesmo já haver sido previsto na Licença Prévia n° 9.589, de 07/12/2006 e ter sido incluído
no valor estimado como custos da obra pela CNEC Engenharia S.A. antes do leilão da obra;

b. A execução deste programa está no Termo De Compromisso Ambiental firmado entre o CECS e IAP, e sua não
implicará na aplicação do estatuído em legislação específica.

· Subprograma de Salvamento e Conservação da Flora
Análise:
a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento.

· Subprograma de Monitoramento e Conservação da Fauna
Análise:
a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento.

· Subprograma de Resgate e Salvamento e Científico da Fauna
Análise:
a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento;
b. Readequar cronograma de execução.

· Subprograma de Inventário, Monitoramento e Manejo da Icliofauna
Análise:
a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento.

· Programa de Resgate do Patrimônio Arqueológico: Prospecção, Monitoramento, Salvamento e Educação
Patrimonial
Análise:
a. Aumentar imediatamente o número de equipes nas áreas em que está ocorrendo a supressão vegetal na área de
formação do reservatório em função do incremento das frentes de supressão;

b. Firmar Termo de Ajustamento de Conduta com o IPHAN frente à questões que geraram o embargo extrajudicial
nas áreas de supressão.

· Programa de Salvamento do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico
Análise:
a. Definir num prazo de até 60 (sessenta) dias as questões pendentes relacionadas ao projeto museológico.

· Programa de Remanejamento da População Atingida
Análise:
a. Manter atualizado o cronograma de realocação apresentando seus resultados periódica mente à Câmara Técnica
de Desapropriações, Indenizações e Reassentamento e disponibilizando-o no site do CECS;

b. Priorizar o Programa de Remanejamento das famílias residentes na área de inundação do reservatório da UHE.
f

· Programa de Readequação e Relocação da Infraestrutura
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Análise:
a. Apresentar em 30 (trinta) dias à Câmara Técnica de Infraestrutura do GEM relatório sobre as obras e atividades
referentes à readequação e relocação da infraestrutura na AIO e Ali do reservatório da UHE Mauá;

b. Apresentar em 30 (trinta) dias à Câmara Técnica de Infraestrutura do GEM relatório atualizado sobre as tratativas
junto às instâncias Federal, Estadual e Municipal e Concessionárias de serviço, quanto ao reforço na segurança
pública urbana e rural e energia elétrica.

· Programa de Apoio às Atividades Rurais
Análise:
a. Informar sobre as tratativas efetuadas entre EMATER e Associação Salto Mauá sobre possibilidade de convênio
para solucionar questões relativas a equipe técnica e criação/formação de indicadores para apoio às famílias que já
foram reloeadas e atendimento ao programa de monitoramento da população atingida.

· Programa de Controle da Saúde Pública
Análise:
a. Apresentar em 30 (trinta) dias ao IAP/Câmara Técnica de Infraestrutura do GEM relatório atualizado das tratativas
com as instâncias Federal, Estadual e Municipal conforme previsto nas ações a serem realizadas pelo CECS no PBA;

b. Apresentar em 30 (trinta) dias ao IAP/Câmara Técnica de Infraestrutura do GEM relatório atualizado das ações de
monitoramento e vigilância epidemiológica já realizadas e à realizar;

c. Apresentar em 30 (trinta) dias ao IAP/Câmara Técnica de Infraestrutura do GEM relatório atualizado com as ações
já discutidas e apresentadas nos fóruns das comunidades municipais criadas no âmbito desta CT e providências já
tomadas quanto essas propostas;

d. Apresentar em 30 (trinta) dias ao IAP/Câmara Técnica de Infraestrutura do GEM relatório atualizado com as ações
discutidas no âmbito desta CT e situação atual de cada uma delas.

· Programa de Apoio à População Migrante
Análise:
a. O CECS deverá apresentar imediatamente toda a equipe técnica responsável pelos escritórios, suas atividades e
áreas de atuação, divulgando essas informações no site do Consórcio;

b. Deverá ser emitido e apresentado relatório atualizado de atendimentos realizados e seus respectivos
encaminhamentos propostos.

· Programa de Comunicação Social
Análise:
a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento.

· Programa de Educação Ambiental
Análise:
a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento.

· Programa de Gestão do Reservatório
Análise:
a. O CECS deverá, em 60 (sessenta) dias apresentar o PACUERA em Audiência Pública, fomentando a participação
das instâncias de representação do GEM e suas Câmaras Técnicas, bem como da população envolvida.

· Programa de Proteção às Abelhas Melíferas e Nativas do Médio Tibagi
· Subprograma Para Acompanhamento da Produtividade do Mel
Análise:
a. O programa deverá ter sua continuidade, não apresentando restrições até o momento.

· Subprograma para Abelhas Nativas
Análise:

Impressa: 27/09/2011 16:53:37 ágina:4de5



M IA P Licença de Instalação/ff) 'O'==OTAl N° 6496

Secretariado Estadodo Meio Instituto Ambientaldo Paraná Validade 27/09/2012
Ambientee RecursosHídricos Diretoria de Controle de Recursos Amblenlals Protocolo 78408723

a. Incrementar número de equipes para captura de enxames de abelhas nativas nas áreas objeto de supressão de
vegetação face ao aumento das frentes de supressão florestal;

b. Apresentar ao IAP/Câmara Técnica de Apicultura do GEM Mauá relatório atualizado das ações de capacitação já
realizadas com os apicultores cadastrados;

c. Incrementar imediatamente o plantio de espécies arbóreas para o pasto apícola nas futuras áreas de preservação
permanente do reservatório;

d. Readequar cronograma de execução.

CONDICIONANTE 2 - "Implementar e executar todos os programas e recomendações técnicas constantes nos
Estudos elaborados e propostos pela FUNAI, mantendo-os num mínimo de cinco anos com orçamento compatível à
sua execução, a partir da sua aprovação final por àquela Fundação."
Análise:
a. Submeter o PBA Indígena num prazo de até 30 (trinta) dias para apreciação e aprovação da FUNAI;

b. Após apresentação e aprovação do PBA Indígena, implementar os programas e projetos previstos naquele
documento, em conjunto com a FUNAI, e outros Órgãos e instâncias necessárias, com relatórios bimestrais
elaborados por antropólogo.

CONDICIONANTE 3 - "Manter o Grupo de Estudos Multidisciplinar - GEM como forma de ampliar a participação e
prevenção ao cumprimento dos Direitos Humanos/Cidadania."

CONDICIONANTE 4 - "Apresentar os estudos relativos à Avaliação Ambientallntegrada - AAI da Bacia do Rio
Tibagi, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE."
Análise:
a. Estudos previstos para entrega em dezembro de 2010 e não entregues até o momento;

b. Apresentar, em 30 (trinta) dias os estudos relativos à Avaliação Ambiental Integrada - AAI da Bacia do Rio Tibagi,
às Câmaras Técnicas, Comitê Gestor e Assembléia do GEM.

CONDICIONANTE 5 - "Os Relatórios Trimestrais de Avaliação dos Programas Ambientais devem passar a ser
elaborados mensalmente e conter as mesmas diretrizes dos relatórios apresentados como anexo ao presente
protocolado de pedido de renovação de Licença de Instalação, atualizando as informações para o respectivo período,
e continuando com a comparação entre as metas e os prazos contidos no cronograma do PBA e aprimorando o
Relatório com maior detalhamento de ações no período e efetuar a comparação e análise crítica do estágio atual de
cada programa."

Locale data

Curitiba, 27 de setembro de 2011

o proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data,
como devedor no cadastro de autuações ambientais do

Instituto Ambiental do Paraná.

Carimbo

. . SATOPINTO
Oiletor Presidente do InsUluto Ambiental do Paraná
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