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1. Apresentação 

 

O presente documento apresenta o Relatório de Divulgação e Realização das Audiências Públicas da PCH 
São Jerônimo, empreendimento previsto para ser instalado no estado do Paraná. O licenciamento 
ambiental está sendo conduzido pelo IAT. 
 
O processo de divulgação e produção das Audiências Públicas foi realizado conforme as resoluções 
CONAMA 009/87 e resolução SEMA 31/1998 Art°66.  O plano de comunicação foi executado pela 
empresa Lord Publicidade. O detalhamento das ações de comunicação necessárias da divulgação das 
referidas Audiências Públicas é apresentado a seguir. 
 

2. Abrangência 

Este Relatório considera como área de abrangência 2 municípios no Estado do Paraná, impactados 

pelos empreendimentos, a saber:

1. Guarapuava 
2. Pinhão 

 

3. Público de Interesse 

 

Constituem-se como público de interesse do Plano de Comunicação, especificamente para as ações de 

divulgação das Audiências Públicas, os seguintes grupos: 

▪  População em geral;  

▪ Lideranças e organizações não‐governamentais; 

▪ Representantes de Órgãos Públicos Municipais Estaduais e Federais; 

▪ Representantes de órgãos intervenientes no Licenciamento Ambiental; 

▪ Representantes de Unidades de Conservação identificadas; 

▪ Representantes de Segurança Pública e Equipamentos de Emergência dos municípios, 
entre eles a Polícia Militar e Secretaria de Saúde.  

▪  Proprietários de terra, posseiros, meeiros, arrendatários e trabalhadores rurais.  

▪ Demais interessados. 
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4. Local e data da realização das Audiências Públicas 

 

✓ Guarapuava – PR 

Data: 04 de Março de 2020 as 19hs.  
Local: Centro Cultural Mathias Leh 
Endereço: Avenida Michael Moor nº 1951 Colônia Vitória, Distrito Entre Rios 
Capacidade: 200 pessoas 

              

 

✓ Pinhão - PR 

                  Data: 05 de março de 2020 as 19hs.  
Local: Câmara Municipal de Pinhão 
Endereço: Avenida Hipólito Aires de Arruda N°28, Bairro Lindouro 
Capacidade: 200 pessoas 
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5. Metodologia de Atuação 

 

Para atender os objetivos do Plano de Comunicação para a realização das Audiências Públicas da PCH 

São Jerônimo, foram definidas estratégias de divulgação e estruturação do evento que privilegiam a 

transparência da informação e o acesso da população ao debate. 

5.1.  Comunicação e Divulgação 

 

Foram utilizados diversos meios de comunicação, tais como: faixas em lugares públicos e de grande 

visibilidade, divulgação via sistema de radiodifusão, carros de som, anúncios em jornal regional de 

circulação nos municípios diretamente afetados, cartazes e panfletos em pontos de convergência da 

área de influência direta e convites (Correios). 

5.1.1. Planejamento de Mídia das AP 

 

O planejamento de mídia realizado para a divulgação das Audiências Públicas teve a 

utilização de meios e veículos, conforme descrição a seguir: 
 

JORNAL– Anúncio/informe nos seguintes jornais: 
 
 

• Jornal Correio do Cidadão no dia 13/02/2020 (Regional) 

• Jornal Fatos do Iguaçu no dia 14/02/2020 (Regional) 

 

O modelo do anúncio de jornal pode ser identificado no anexo 1.   

 
RÁDIO LOCAL/REGIONAL – Foram veiculadas 90 inserções de 30 segundos em 02 rádios: 

• Rádio Difusora FM – do dia 13/02/2020 até o dia 04/02/2020. 

• Rádio Iguaçu FM – do dia 14/02/2020 até o dia 05/02/2020. 
 

As comprovações em rádio podem ser visualizadas no anexo 2. 

O texto utilizado para a produção do spot veiculado em rádio e carro de som foi o seguinte: 

AP -1  

 
ATENÇÃO! A COOPERATIVA AGRÁRIA CONVIDA A POPULAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 

APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS DA PCH SÃO JERONIMO. A AUDIÊNCIA SERÁ NO DIA 04 DE 

MARÇO ÀS 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL MATHIAS LEH, AVENIDA MICHAEL MOR Nº 1951, COLÔNIA 
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VITÓRIA, DISTRITO ENTRE RIOS. OS ESTUDOS AMBIENTAIS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NA 
PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL E NO SITE WWW.IAP.PR.GOV.BR 
 

AP‐2 
 

ATENÇÃO! A COOPERATIVA AGRÁRIA CONVIDA A POPULAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 

APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS DA PCH SÃO JERÔNIMO. A AUDIÊNCIA SERÁ NO DIA 05 DE 

MARÇO ÀS 19 HORAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÂO, AVENIDA HIPÓLITO AIRES DE ARRUDA N°28, 

BAIRRO LINDOURO. OS ESTUDOS AMBIENTAIS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NA PREFEITURA E 

CÂMARA MUNICIPAL E NO SITE WWW.IAP.PR.GOV.BR 

 

CARRO DE SOM – Foram realizadas no total 14 horas de carro de som distribuídos nos 

municipios, no período de 26/02/2020 a 04/02/2020 em Guarapuava e de 27/02/2020 a 

05/02/2020 em Pinhão, as comprovações em carro podem ser visualizadas no anexo 3. O texto 

de divulgação de carro de som foi o mesmo utilizado nas rádios.  

 

CONVITE Os convites foram enviados e recebidos via Correios para as entidades entre 

06/02/2020 e 20/02/2020. 

Entidades Estaduais, Municipais, Federais e proprietários de terras 
 

• 32 envios via Correios com AR no dia 06/02/2020 e 01 protocolado no site do 

MPF.  
 

             Obs. 

o 10 Convites entregues via Correios foram reforçados através da 

entrega em mãos às Entidades no Período de 10/02/2020 a 

13/02/2020. 

o 29 convites via correios foram entregues no período de 10 – 

12/02/2020, 01 no dia 17/02/2020 e 2 no dia 21/02/2020. 

 

• Para proprietários de terras foram enviados convites via whatsapp além da 

entrega em mãos em reunião realizada em 21/02/2020. 

• Foram entregues convites durante reunião com moradores de Bom Retiro em 

21/02/2020. 

• Foi fixado convite na comunidade do entorno em 21/02/2020. 

 

 

http://www.iap.pr.gov.br)/
http://www.iap.pr.gov.br)/
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O modelo de convite pode ser identificado no anexo 4, e as comprovações de envio no anexo 
5. 

 
FAIXAS DE RUA – Fixação de faixas de rua, nos principais pontos conforme autorização das   

prefeituras. As faixas foram colocadas durante o período de 10/02/2020 a 13/02/2020, 

permanecendo até o dia das audiências públicas. Todas as faixas foram retiradas  após o 

evento. O modelo de faixa pode ser identificado no anexo 6 deste relatório, assim como os 

registros fotográficos das mesmas no anexo7. 

CARTAZES E PANFLETOS– Foram fixados e distribuídos nas cidades de abrangência no 

período de 10/02/2020 a 13/02/2020. O modelo de cartaz de rua e panfleto podem ser 

identificados no anexo 8 deste relatório, assim como os registros fotográficos dos 

mesmos no anexo 9. 

 

Abaixo é possível verificar as mídias utilizadas para a divulgação distribuída nos  

municípios da área de influência: 

 

Mídia Quantidades Gerais  
(Distribuídas entre os 

municípios) 

Especificação do material 

Jornal 
Local/Region

al 

2 Formato aproximado 10cmx4cm, preto e branco, em local 
indeterminado em jornais regionais 

Rádios 90 inserções Spot de rádio de 30 segundos, com locução em off e trilha 
padrão. 

Faixas 14 faixas  Faixas de lona formato de 3.2X0,70m. Acabamento: Furos 
na lona para melhorar passagem de vento; ilhós 
circundando a faixa para amarração em grades; hastes em 
madeiras nas laterais para amarração em postes ou 
fixação no chão. 

Carro de 
Som 

14 horas  Spot de carro de som de 30 segundos, com locução em off 
e trilha padrão. 

Cartazes 65 unidades  Cartazes formato 30x42cm (A3), papel couchê fosco 170 
g/m², 4/0 cores. 

Panfletos 1000 unidades Panfletos formato aberto 15x15cm, couchê liso de 150 gr, 
colorido frente. 

Convite 50 unidades Formato 15cmx21cm, papel couchê fosco de 170gr 
colorido frente.  

Banners  2 unidades para o dia das 

audiências 
Impressão em lona formato 0,8mx1,8m, para pendurar 
em porta banner. 

Folder 500 unidades (250 para cada 

evento) 
1 (uma) lâmina, formato aberto 29,7x21cm, couchê liso de 

150gr, colorido frente e verso, uma dobra formato fechado 

em 10x21cm. 
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5.2.  Mapa de Mídia – AP  

A divulgação nos veículos de comunicação foi distribuída da seguinte forma entre os municípios: 

Municípios Jornais 
(Impactos) 

Rádios 
(Impactos) 

Carro de 
som 

(horas) 

Cartazes 
(qtde) 

Panfletos Convites 
(qtde) 

Faixas 
(qtde) 

Guarapuava 1 45 7 40 500 25 7 

Pinhão 1 45 7 25 500 25 7 

TOTAL 2 90 14 65 1000 50 14 

 
 

6. Edital 

Foi publicado o DOE pelo IAT no Diário Oficial da União, comunicando local, data e 

horário das audiências públicas no dia 29/01/2020, Edição N° 10615, página 9. Verificar o 

anexo 10. 

 

7. Ofícios 

Foram protocolados ofícios nos seguintes órgãos dos municípios, informando e solicitando 

apoio para as audiências públicas, anexo 11. 
 

Guarapuava 

• Polícia Militar: 11/02/2020 

• Secretaria Municipal de Saúde: 12/02/2020 

• Autorização de Faixas:12/02/2020  
 
Pinhão 

• Polícia Militar: 10/02/2020 

• Secretaria Municipal de Saúde:11/02/2020 

• Autorização de Faixas:10/02/2020 
 

8. Realização  

Segue abaixo quadro de resumo da Realização das Audiências Públicas: 

Guarapuava – PR – Centro Cultural Mathias Leh – 04/03/2020 
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Público Presente 132 

Autoridades 05 

Questionamentos 03 

Início 19h 

Término 21h15 

Duração 2h15 

  

  
 

 
Pinhão – PR – Câmara Municipal de Pinhão – 05/03/2020. 

 

Público Presente 65 

Autoridades 04 

Questionamentos 07 

Início 19h 

Término 21h 

Duração 2h 



                                                                                                      
                                                                    

     
 

 

RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA PCH SÃO JERÔNIMO 
 
 
 

 
 

MARÇO 2020    9 

  
 

  

 
 

 

• Anexo 12-Banners 

• Anexo 13-Folder 

• Anexo 14-Lista de Autoridades 

• Anexo 15-Lista de Presença 

• Anexo 16-Questionamentos  

• Anexo 17-Apresentações 

• Anexo 18-Registro Fotográfico 

• Anexo 19-Transcrições 

• Anexo 20-Registro Áudio visual 

• Anexo 21-Relatório 

 

9.  Equipe Técnica Lord Publicidade 

NOME FUNÇÃO 

Marlos Chaves Coordenação Geral 
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Tiago Gonçalves  Coordenador de Produção Externo 

Danilo Sousa Coordenador de Produção Externo 

Pedro Augusto Coordenador Audiovisual 

Ana Raquel Assistente de Produção Interna 

Gustavo Nascimento Diretor de Arte 

 

 

 

 



ANEXO 1
JORNAIS



Impresso em: 11/02/2020  -  1

PEDIDO DE INSERÇÃO PI: 1093
Veículo: Jornal Correio do Cidadão

Razão Social: Correio do Cidadão

E-mail: comercial@correiodocidadao.com

Endereço:
Cidade:  UF:  CEP:
Tel.: (42) 3523-9863 CNPJ:
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:

Job: 2351 - PCH São Jerônimo

Mês/Ano: Fevereiro/2020

Início/Término: 13/02/2020

Data de emissão: 11/02/2020

Praça: Guarapuava

Código Peça

6702 Anúncio Jornal : P&B ou Cores - 106 a 159 cm/col

PROGRAMAÇÃO PEÇA CM COL B. 1
S

2
D

3
S

4
T

5
Q

6
Q

7
S

8
S

9
D

10
S

11
T

12
Q

13
Q

14
S

15
S

16
D

17
S

18
T

19
Q

20
Q

21
S

22
S

23
D

24
S

25
T

26
Q

27
Q

28
S

29
S QTDE

VALOR
MÉDIO

(R$)
SUBTOTAL (R$)

Indeterminado, Publicação Legal, PB
Audiência Pública 6702 0,00 0 1 1 828,00 828,00

INSERÇÕES POR DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Condição de Pagamento:
À vista

Vencimento:

Observações:

Enviar fatura:
À AGÊNCIA

Faturar:
DIRETO
AGÊNCIA

Tipo
Faturamento:
LÍQUIDO

TOTAL DA MÍDIA (R$): R$ 828,00
VALOR NEGOCIADO (R$): R$ 828,00

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (%): 0,00%
DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (R$): R$ 0,00

VALOR FATURADO (R$): R$ 828,00

Assinaturas:

___________________________________________________

Agência

___________________________________________________

Jornal Correio do Cidadão

Agência: Lord Publicidade Ltda
Razão Social: Lord Publicidade Ltda
Endereço: Av. Segunda Avenida, qd 1B lt 60, sala 301, Ed. London 
Cidade Empresarial, 79.935-900 - Vera Cruz - Aparecida de Goiânia /
GO - 74934-605

CNPJ: 07.643.594/0001-06
Insc. Estadual: Isento
Tel.: (62) 3259-94123

Lord Publicidade Ltda | CNPJ: 07.643.594/0001-06 | Telefone: (62) 3259-9412 | E-mail:
lord@lordpublicidade.com.br | Endereço: A. Segunda Avenida.qd 1B lt 60, sala 301, Ed London Cidade 

Empresarial |Bairro: Vera Cruz |  | CEP: 74934-605 | Ap. de Goiânia | Estado: GO



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MGP COMUNICACOES - EIRELI
R. ARLINDO RIBEIRO, 595
CEP: 85010-070 - Bairro: CENTRO
Município: Guarapuava - PR
E-mail: adm@correiodocidadao.com
Fone: (42) 3304-3218

202000000000058

Número da NFS-e

11/02/2020

Data do Serviço

3d216abd6

Código Verificador

10.846.416/0003-40

CNPJ / CPF

348102

Inscrição Municipal

****

Inscrição Estadual

Dt. de Emissão

11/02/2020

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Guarapuava/PR

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA/PR
Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (42) 3621-3000 - nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal

TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço

LORD PUBLICIDADE LTDA
Nome / Razão Social

Avenida A. SEGUNDA AVENIDA QD 1B LT 60-SALA 301,301 - EDIFICIO LONDON CIDADE
EMPRESARIAL

Endereço

Goiânia
Cidade

GO
UF

(62) 3259-9412
Fone

74934-605
CEP

VERA CRUZ
Bairro

07.643.594/0001-06
CNPJ / CPF

*****
Inscrição Municipal

*****
Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

*****
Nome / Razão Social

*****
CNPJ / CPF

*****
Inscrição Municipal

Guarapuava/PR

*****
E-mail

E-mail

*****
Fone

*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO

Publicação em midia impressa. Periodo 13/02/2020. PI-1093. JOB 2351 - PCH SÃO JERÔNIMO.
Jornal de Guarapuava e região

828,00 0,00 0,00 Não

Código do Serviço

10.07 - Agenciamento de notícias.

0,00 0,000,000,00
COFINS COFINS Importação ICMS IOF

0,00
IPI

0,00
PIS/PASEP

0,00
PIS/PASEP ImportaçãoCIDE

0,00

0,00
Valor do ISSQN Próprio

0,00
Base Cálculo ISSQN Retido

0,00
Valor do ISSQN Retido

0,00
Valor Total do ISSQN

0,00
Valor Dedução/Descontos

828,00Valor Total da NFS-e 828,00Valor Líquido da NFS-e

Informações Adicionais

Base Cálculo ISSQN Próprio

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal

Consulta realizada em 11/02/2020 às 17:15:45.

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$39,58; Est: R$0,00; Fed: R$111,37; Total Aprox: R$150,95. Fonte: IBPT.

828,00

Recebi(emos) de

MGP COMUNICACOES - EIRELI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000000058

Número da NFS-e

Competência

11/02/2020

NFS-e

3d216abd6

Número de Controle do Município

___/___/_____
Data

_________________________________________
Identificação e assinatura do recebedor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal

Consulta realizada em 11/02/2020 às 17:15:45.



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MGP COMUNICACOES - EIRELI
R. ARLINDO RIBEIRO, 595
CEP: 85010-070 - Bairro: CENTRO
Município: Guarapuava - PR
E-mail: adm@correiodocidadao.com
Fone: (42) 3304-3218

202000000000058

Número da NFS-e

11/02/2020

Data do Serviço

3d216abd6

Código Verificador

10.846.416/0003-40

CNPJ / CPF

348102

Inscrição Municipal

****

Inscrição Estadual

Dt. de Emissão

11/02/2020

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Guarapuava/PR

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA/PR
Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (42) 3621-3000 - nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal

TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço

LORD PUBLICIDADE LTDA
Nome / Razão Social

Avenida A. SEGUNDA AVENIDA QD 1B LT 60-SALA 301,301 - EDIFICIO LONDON CIDADE
EMPRESARIAL

Endereço

Goiânia
Cidade

GO
UF

(62) 3259-9412
Fone

74934-605
CEP

VERA CRUZ
Bairro

07.643.594/0001-06
CNPJ / CPF

*****
Inscrição Municipal

*****
Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

*****
Nome / Razão Social

*****
CNPJ / CPF

*****
Inscrição Municipal

Guarapuava/PR

*****
E-mail

E-mail

*****
Fone

*****

DEPÓSITO CAIXA ECONOMICA- AG- 0389 - 8297-0



www.jornalfatos.com.br e d u c a ç ã o
14 de Fevereiro de 2020

do iguaçu

www.jornalfatos.com.br
e d i t a i s

14 de Fevereiro de 2020 FATOS
do iguaçu

FATOS
do iguaçu   36

Fotos: Nara Coelho / Fatos do Iguaçu

EDUCAÇÃO 

Não é só matricular, pais precisam 
participar da vida escolar   

Há muitos anos que a esco-
la vem batendo na tecla que a 
participação ativa dos pais na 
vida escolar dos filhos faz toda 
a diferença na aprendizagem 
dos alunos. 

PESQUISA 
Segundo dados divulgados 

pelo Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes, 
Pisa, pais mais interessados 
fazem com que os filhos te-
nham melhor desempenho nos 
estudos. Entre os estudantes 
que disseram que os pais se 
interessam muito pela vida es-
colar, a média de desempenho 
em Ciências foi quase 16% 
maior que o daqueles cujos 
pais não demonstram interes-
se pela escola. 

A FUNÇÃO DE PAI VAI 
MUITO ALÉM QUE 

MATRICULAR 
A pesquisa mostrou que 

quando a familia valoriza a es-
cola, a criança tende a tornar-
se mais segura nas relações 
sociais, no estabelecimento 
de amizades e na visão de si 
mesma, a incidência de indis-
ciplina diminui e os problemas 
comportamentais também, re-
fletindo nos resultados escola-

res. 
A pedagoga Nagelly Ferrei-

ra Coelho, da escola Municipal 
Frei Francisco, reforça esse 
dado da pesquisa, “Os pais ou 
responsável fazem a matrícu-
la e pensam que é só essa a 
obrigação deles. A escola tem 
a função do aprendizado, de 
desenvolver o conhecimento, 
também os valores e respeito, 
mas a primeira educação é a 
que vem de casa, essa preci-
sa valorizar a escola, quando 
a familia valoriza a escola, o 
aluno já chega com outra pos-
tura”.  

A pedagoga conta que a 
participação dos pais pas-
sa pela compra do material e 
uniforme, “Quando o pai tem 
o cuidado já na compra do 
material, quando vem na es-
cola procurar saber sobre o 
material, conversar quando 
ele não pode comprar tudo, ja 
percebemos que é um pai inte-
ressado e o aluno já chega na 
escola já mais confiante e inte-
ressado. Porém, ainda muitos 
pais acham que a escola tem 
que dar tudo”. Ela destaca que 
a participação nas reuniões e 
atividades diferenciadas que a 
escola realiza é fundamental, 
“Quando a familia está pre-

sente na escola o aluno é par-
ticipativo e interessado, é im-
portante que os responsáveis 
venham participar das reu-
niões, das apresentações dos 
alunos, a felicidade do aluno 
quando está se apresentando 
e vê os familiares é imensa e 
faz a diferença na aprendiza-
gem dele”.  

Ela contou que infelizmente 
a escola além de enfrentar a 
não participação dos pais nas 
apresentações ainda tem fami-
lia que nao vem e não deixa o 
aluno vir se apresentar, partici-
par da atividade diferenciada.  

TAREFA DE CASA É 
PARA SER FEITA 

COM OS PAIS 
Um ponto que a pesquisa 

mostrou é que quando os pais 
ou responsáveis estão presen-
tes na hora do aluno realizar 
a tarefa de casa o rendimen-
to melhora muito. “Não é uma 
questão de ajudar a fazer a 
tarefa, é estar com o filho na 
hora dele fazer as tarefas, é 
olhar o caderninho, sentar do 
lado, conversar sobre a esco-
la, mostrar interesse, é preciso 
estar presente, valorizando o 
momento da tarefa e a esco-
la, consequentemente”, frisou 
Nagelly.  

AÇÕES PARA TRAZER 
OS PAIS PARA 

A ESCOLA 
A escola municipal Santa 

Terezinha, no ano passado, 
apos discutir com o corpo do-
cente a importancia da presen-
ça dos pais na aprendizagem 
e desenvolvimento dos alunos 
pensou em estratégias para 
trazê-los para mais próximo 
das atividades escolares. 

GRUPO WHATSAPP  
A diretora Rosenei Maria 

de Oliveira, a pedagoga Célia 

Maria de Campos Santos e a 
secretária Valeria Baggio con-
taram que foi criado o grupo 
de Whatsapp da Escola e que 
isso melhorou a comunicação 
entre pais e escola, “Nesse 
grupo estão os pais, professo-
res  e os motoristas do trans-
porte escolar, tem ajudado na 
comunicação entre a escola e 
as famílias, colocamos as ati-
vidades diferenciadas que os 
professores realizam, informa-
ções, aviso das reuniões, isso 
ajudou na relação escola fami-
lia”, afirmaram as profissionais.  

CARTÃO DE 
PARTICIPAÇÃO 

Segundo Valeria, “Os pais 
não participavam muito da es-
cola da vida escolar dos filhos, 
eles achavam que não era im-
portante, então pensamos que 
era preciso ter um atrativo para 
eles virem e criamos o cartão 
participação”.  

No início do ano, cada fami-
lia recebe um cartão que tem 
as reuniões da escola, se um 
responsável vem na reunião 
elas colam no cartão um ade-
sivo que é o emblema da esco-

la, se ao final do ano o cartão 
está completo com todos os 
adesivos os pais concorrem 
a um prêmio. O cartão é feito 
por turma. “O quanto foi bom 
esse adesivo, a participação 
dos pais aumentou mais de 
oitenta por cento nas reuniões, 
eles começaram a ver que é 
importante acompanharem a 
vida escolar dos filhos e o ren-
dimento dos alunos melhorou 
muito”, destacaram as profis-
sionais.   

NÃO IMPORTA 
A IDADE 

Na educação infantil é co-
mum haver muito a participa-
ção dos pais, mas essa tende 
a diminuir com o passar dos 
anos escolares. A pesquisa 
mostra que não importa a ida-
de ou grau de ensino que o alu-
no esteja, o acompanhamento 
e presença dos pais faz toda 
a diferença. Os especialistas 
lembram que em cada fase o 
aluno terá necessidades, preo-
cupações e dificuldades dife-
renciadas, por isso a presen-
ça dos pais é fundamental da 
educação infantil a faculdade. 

Pesquisa mostra que participação ativa melhora desempenho dos alunos 

Pedagoga Nagelly Ferreira Coelho, da  Frei Francisco

Ligue: (42) 3677-1781

Assinatura anual: A vista R$ 90,00

FATOS
do Iguaçu

ACEITAMOS CARTÕES

A diretora Rosenei, a pedagoga Célia Maria e a secretária 
Valeria Baggio da Escola Santa Terezinha

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Informamos que, o Instituto Água e Terra, órgão vin-
culado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo - SEDEST, em cumprimento 
à resolução CONAMA nº 09/1987 e ao art. 66 da Reso-
lução SEMA/IAP nº 031/1998, publicou edital convocan-
do a população em geral e demais interessados para 
participarem das Audiências Públicas de apresentação 
do Estudo de lmpacto Ambiental - EIA e respectivo Re-
latório de Impacto Ambiental – RIMA referente ao licen-
ciamento ambiental do empreendimento denominado 
PCH São Jerônimo, a ser implantado nos municípios de 
Guarapuava e Pinhão – PR, sob a responsabilidade da 
empresa Cooperativa Agrária Agroindustrial, inscrita no 
CNPJ nº 77.890.846/0051-38, conforme consta no pro-
cedimento administrativo n° 15.779.772-7. As Audiências 
Públicas serão realizadas nos seguintes locais , datas e 
horários: Guarapuava – PR, dia 04/03/2020, ás 19h no 
Centro Cultural Mathias Leh, localizado na Avenida Mi-
chael Moor nº 1951 Colônia Vitória, Distrito Entre Rios; 
Pinhão – PR, dia 05/03/2020 ás 19h na Câmara Mu-
nicipal de Pinhão, localizada na Avenida Hipólito Aires 
de Arruda N°28, Bairro Lindouro. Estas Audiências Pú-
blicas têm por objetivo de esclarecer a população e de-
mais interessados a respeito dos estudos apresentados 
pelo empreendedor e colher sugestões com a finalidade 
de subsidiar o processo de licenciamento ambiental do 
empreendimento acima mencionado. O estudo do EIA/
RIMA está disponível para consulta nas Prefeituras e 
Câmaras Municipais de Guarapuava e Pinhão, na Coo-
perativa Agrária e no site www.iap.pr.gov.br.
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Lord Publicidade Ltda | CNPJ: 07.643.594/0001-06 | Telefone: (62) 3259-9412 | E-mail:
lord@lordpublicidade.com.br | Endereço: A. Segunda Avenida.qd 1B lt 60, sala 301, Ed London Cidade 

Empresarial |Bairro: Vera Cruz |  | CEP: 74934-605 | Ap. de Goiânia | Estado: GO
PEDIDO DE INSERÇÃO PI: 1092

Veículo: Jornal Fatos do Iguaçu

Razão Social: Editora arroio Bonito Ltda

E-mail:

Endereço: Av. XV de Novembro, 64 - Sala 3 - Centro

Cidade: Pinhão UF: PR CEP: 85170-000

Tel.:  CNPJ: 10.611.217/0001-91

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Job: 2351 - PCH São Jerônimo

Mês/Ano: Fevereiro/2020

Início/Término: 14/02/2020

Data de emissão: 11/02/2020

Praça: Pinhão

Código Peça

6702 Anúncio Jornal : P&B ou Cores - 106 a 159 cm/col

PROGRAMAÇÃO PEÇA CM COL B. 1
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VALOR
MÉDIO

(R$)
SUBTOTAL (R$)

Noticiario, Publicidade Legal, PB
Audiência Pública 6702 0,00 0 1 1 180,00 180,00

INSERÇÕES POR DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Condição de Pagamento:
À vista

Vencimento:
Pagamento via transferência

Observações:

Enviar fatura:
À AGÊNCIA

Faturar:
DIRETO
AGÊNCIA

Tipo
Faturamento:
LÍQUIDO

TOTAL DA MÍDIA (R$): R$ 180,00

DESC. (%): 22,22%

DESC. (R$): R$ 40,00

VALOR NEGOCIADO (R$): R$ 140,00

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (%): 0,00%

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (R$): R$ 0,00

VALOR FATURADO (R$): R$ 140,00

Assinaturas:

___________________________________________________

Agência

___________________________________________________

Jornal Fatos do Iguaçu

Agência: Lord Publicidade Ltda
Razão Social: Lord Publicidade Ltda
Endereço: Av. Segunda Avenida, qd 1B lt 60, sala 301, Ed. London 
Cidade Empresarial, 79.935-900 - Vera Cruz - Aparecida de Goiânia /
GO - 74934-605

CNPJ: 07.643.594/0001-06
Insc. Estadual: Isento
Tel.: (62) 3259-94123



AV. TRIFON HANYSZ, 220 - 85170000 - ARAUCARIA - Pinhão - PR

MUNICÍPIO DE PINHÃO
Nota Fiscal de Serviços

Eletrônica

Número: 196
Emissão:

Autenticidade:

11/02/2020

945003438Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

SITE AUTENTICIDADE: https://pinhao.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social:

Nome Fantasia: FATOS DO IGUAÇU
EDITORA ARROIO BONITO LTDA - ME

CNPJ/CPF:Insc. Municipal: Regime Fiscal:10.611.217/0001-9100048208 SIMPLES NACIONAL

Endereço:

AV. XV DE NOVEMBRO, 64 - CENTRO
Município/UF: Pinhão-PR
Fone/Fax: (42) 3677-1781 E-Mail: jornalfatos@outlook.com

CEP: 85.170-000

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social:

Insc. Municipal: CNPJ/CPF:

AV SEGUNDA AVENIDA, 116 - CIDADE VERA CRUZ-COND.EMP

07.643.594/0001-06

Endereço:

(62) 3259-9412Fone/Fax:

Município/UF:

1020044
LORD PUBLICIDADE LTDA

Aparecida de Goiânia-GO
E-Mail:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Estadual: ISENTO

CEP: 74.934-605

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:

1706 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade,
elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

5812301

Competência: Local da Prestação do Serviço: Situação da NFS-e: Natureza da Operação:

2/2020 Pinhão-PR EMITIDA TRIBUTAÇÃO NO MUNICPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Publicação de Publicidade Legal - AUDIÊNCIA PÚBLICA - PCH São Jerônimo - no jornal FATOS DO IGUAÇU  - PI: 1092

PAGAMENTO:
Banco Bradesco S/A
Agência 6075   Conta Corrente 358-1

Tributável Descrição do Item Quantidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Total

SIM Publicidade Legal 1,00 140,00000 0,00 140,00

ITENS DO SERVIÇO

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo Valor RetidoAlíquota

2,81000 NãoISSQN 2,01000

0,23000 NãoPIS 0,17000

1,08000 NãoCOFINS 0,77000

0,00000 NãoINSS 0,00000

0,34000 NãoIR 0,24000

0,29000 NãoCSLL 0,21000

3,65000 NãoCPP 2,60000

0,00000 NãoImpostos Federais 0,00000

0,00000 NãoOutras Retenções

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Total da NFS-e:
140,00 0,00 0,00

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Valor Liquido da NFS-e:

140,00140,00

NFS-E Nº

196

Recebemos de EDITORA ARROIO BONITO LTDA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:_____/_____/_____ Assinatura:______________________________





ANEXO 2
RÁDIOS
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PEDIDO DE INSERÇÃO PI: 1094
Veículo: Rádio Difusora FM

Razão Social: Difusora FM

E-mail: comercial@mattosleao.com.br

Endereço:
Cidade:  UF:  CEP:
Tel.: (42) 3035-8000 CNPJ:
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:

Job: 2351 - PCH São Jerônimo

Mês/Ano: Fevereiro/2020

Início/Término: 13/02/2020 até 29/02/2020

Data de emissão: 11/02/2020

Praça: Guarapuava

Código Peça

6703 Fonograma - áudio / spot (custo por segundo)

PROGRAMA PERÍODO HOR. PEÇA B. 1
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D
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S QTDE VALOR UNIT.

(R$)
SUBTOTAL

(R$)

Indeterminado (30'')
Audiência Pública Seg/Dom __:__

__:__ 6703 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 15,00 510,00

INSERÇÕES POR DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

Condição de Pagamento:
À vista

Vencimento:

Observações:
Utilizar spot de referente a audiência de Guarapuava.

Enviar fatura:
À AGÊNCIA

Faturar:
DIRETO
AGÊNCIA

Tipo
Faturamento:
LÍQUIDO

TOTAL DA MÍDIA (R$): R$ 510,00
VALOR NEGOCIADO (R$): R$ 510,00

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (%): 20,00%
DESC. PADRÃO NEGOCIADO (%): 0,00%

DESC. PADRÃO NEGOCIADO (R$): R$ 0,00
VALOR FATURADO (R$): R$ 408,00

Assinaturas:

___________________________________________________

Agência

___________________________________________________

Rádio Difusora FM

Agência: Lord Publicidade Ltda
Razão Social: Lord Publicidade Ltda
Endereço: Av. Segunda Avenida, qd 1B lt 60, sala 301, Ed. London 
Cidade Empresarial, 79.935-900 - Vera Cruz - Aparecida de Goiânia /
GO - 74934-605

CNPJ: 07.643.594/0001-06
Insc. Estadual: Isento
Tel.: (62) 3259-94123

Lord Publicidade Ltda | CNPJ: 07.643.594/0001-06 | Telefone: (62) 3259-9412 | E-mail:
lord@lordpublicidade.com.br | Endereço: A. Segunda Avenida.qd 1B lt 60, sala 301, Ed London Cidade 

Empresarial |Bairro: Vera Cruz |  | CEP: 74934-605 | Ap. de Goiânia | Estado: GO
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PEDIDO DE INSERÇÃO PI: 1095
Veículo: Rádio Difusora FM

Razão Social: Difusora FM

E-mail: comercial@mattosleao.com.br

Endereço:

Cidade:  UF:  CEP:

Tel.: (42) 3035-8000 CNPJ:

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Job: 2351 - PCH São Jerônimo

Mês/Ano: Março/2020

Início/Término: 01/03/2020 até 04/03/2020

Data de emissão: 11/02/2020

Praça: Guarapuava

Código Peça

6703 Fonograma - áudio / spot (custo por segundo)

PROGRAMA PERÍODO HOR. PEÇA B. 1
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2
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D
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S
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S

31
T QTDE VALOR UNIT.

(R$)
SUBTOTAL

(R$)

Indeterminado (30'')
Audiência Pública Seg/Dom __:__

__:__ 6703 2 3 3 3 11 15,00 165,00

INSERÇÕES POR DIA 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Condição de Pagamento:
À vista

Vencimento:

Observações:
Utilizar spot referente a audiência de Guarapuava.

Enviar fatura:
À AGÊNCIA

Faturar:
DIRETO
AGÊNCIA

Tipo
Faturamento:
LÍQUIDO

TOTAL DA MÍDIA (R$): R$ 165,00

VALOR NEGOCIADO (R$): R$ 165,00

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (%): 20,00%

DESC. PADRÃO NEGOCIADO (%): 0,00%

DESC. PADRÃO NEGOCIADO (R$): R$ 0,00

VALOR FATURADO (R$): R$ 132,00

Assinaturas:

___________________________________________________

Agência

___________________________________________________

Rádio Difusora FM

Agência: Lord Publicidade Ltda
Razão Social: Lord Publicidade Ltda
Endereço: Av. Segunda Avenida, qd 1B lt 60, sala 301, Ed. London 
Cidade Empresarial, 79.935-900 - Vera Cruz - Aparecida de Goiânia /
GO - 74934-605

CNPJ: 07.643.594/0001-06
Insc. Estadual: Isento
Tel.: (62) 3259-94123

Lord Publicidade Ltda | CNPJ: 07.643.594/0001-06 | Telefone: (62) 3259-9412 | E-mail:
lord@lordpublicidade.com.br | Endereço: A. Segunda Avenida.qd 1B lt 60, sala 301, Ed London Cidade 

Empresarial |Bairro: Vera Cruz |  | CEP: 74934-605 | Ap. de Goiânia | Estado: GO



NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

RADIO DIFUSORA GUARAPUAVA LTDA - ME
R. PRESIDENTE AFONSO ALVES DE CAMARGO, 1775
CEP: 85010-320 - Bairro: ALTO DA XV
Município: Guarapuava - PR
E-mail: administrativo@mattosleao.com.br
Fone: (42) 3035-8000

202000000001867

Número da NFS-e

12/02/2020

Data do Serviço

69a30a35a

Código Verificador

77.895.308/0001-77

CNPJ / CPF

141

Inscrição Municipal

****

Inscrição Estadual

Dt. de Emissão

12/02/2020

Exigibilidade
ISS

Isenção

Tributado no Município

Guarapuava/PR

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA/PR
Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (42) 3621-3000 - nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal

TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço

LORD PUBLICIDADE LTDA
Nome / Razão Social

Avenida Segunda Avenida,qd 1B lt 6 - sala 301, Ed. London Cidade empresarial
Endereço

Aparecida de Goiânia
Cidade

GO
UF

(62) 32599-4123
Fone

74934-605
CEP

Cidade Vera Cruz
Bairro

07.643.594/0001-06
CNPJ / CPF

*****
Inscrição Municipal

*****
Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

*****
Nome / Razão Social

*****
CNPJ / CPF

*****
Inscrição Municipal

Guarapuava/PR

audiencia@lordpublicidade.com.br
E-mail

E-mail

*****
Fone

*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO

Veiculação de Radiodifusão no período de 13/02/2020 a 04/03/2020.
Audiência Pública.
Job: 2351 - PCH São Jerônimo
Peça: Fonograma - áudio/spot
P.I.: 1094 veiculação 13/02/2020 a 29/02/2020 e PI 1095 veiculação 01/03/2020 a 04/03/2020
Nota Fiscal: A/C LORD PUBLICIDADE LTDA
Valor Negociado PI 1094 : R$ 510,00 - Desconto Padrão: R$ 102,00  - Valor Faturado: R$ 408,,00
Valor Negociado PI 1095 : R$ 165,00 - Desconto Padrão: R$ 33,00   - Valor Faturado: R$ 132,00
Vencimento - 20/02/2020
Sicredi Banco: 748
Agencia: 0703
Conta Corrente: 49086-5

540,00 0,00 0,00 Não

Código do Serviço

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais
materiais publicitários.

0,00 0,000,000,00
COFINS COFINS Importação ICMS IOF

0,00
IPI

0,00
PIS/PASEP

0,00
PIS/PASEP ImportaçãoCIDE

0,00

0,00
Valor do ISSQN Próprio

0,00
Base Cálculo ISSQN Retido

0,00
Valor do ISSQN Retido

0,00
Valor Total do ISSQN

0,00
Valor Dedução/Descontos

540,00Valor Total da NFS-e 540,00Valor Líquido da NFS-e

Informações Adicionais

Base Cálculo ISSQN Próprio

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal

Consulta realizada em 12/02/2020 às 11:04:14.

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$25,06; Est: R$0,00; Fed: R$72,63; Total Aprox: R$97,69. Fonte: IBPT.

540,00
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PEDIDO DE INSERÇÃO PI: 1096
Veículo: Rádio Pioneira FM
Razão Social: Associação para o Desenvolvimento Sócio Econômico e
Cultural de Pinhão
E-mail:

Endereço: Av. Hipolito Aires de Arruda, 36 - Lindouro
Cidade: Pinhão UF: PR CEP: 85170-000
Tel.:  CNPJ: 02.473.380/0001-07
Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Job: 2351 - PCH São Jerônimo
Mês/Ano: Fevereiro/2020
Início/Término: 14/02/2020 até 29/02/2020
Data de emissão: 11/02/2020
Praça: Pinhão

Código Peça
6703 Fonograma - áudio / spot (custo por segundo)

PROGRAMA PERÍODO HOR. PEÇA B. 1
S

2
D

3
S

4
T

5
Q

6
Q

7
S

8
S

9
D

10
S

11
T

12
Q

13
Q

14
S

15
S

16
D

17
S

18
T

19
Q

20
Q

21
S

22
S

23
D

24
S

25
T

26
Q

27
Q

28
S

29
S QTDE VALOR UNIT.

(R$)
SUBTOTAL

(R$)

Indeterminado (30'')
Audiência Pública Seg/Dom __:__

__:__ 6703 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 07,00 224,00

INSERÇÕES POR DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Condição de Pagamento:
À vista

Vencimento:

Observações:

Enviar fatura:
À AGÊNCIA

Faturar:
DIRETO
AGÊNCIA

Tipo
Faturamento:
LÍQUIDO

TOTAL DA MÍDIA (R$): R$ 224,00

VALOR NEGOCIADO (R$): R$ 224,00

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (%): 0,00%

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (R$): R$ 0,00

VALOR FATURADO (R$): R$ 224,00

Assinaturas:

___________________________________________________

Agência

___________________________________________________

Rádio Pioneira FM

Agência: Lord Publicidade Ltda
Razão Social: Lord Publicidade Ltda
Endereço: Av. Segunda Avenida, qd 1B lt 60, sala 301, Ed. London 
Cidade Empresarial, 79.935-900 - Vera Cruz - Aparecida de Goiânia /
GO - 74934-605

CNPJ: 07.643.594/0001-06
Insc. Estadual: Isento
Tel.: (62) 3259-94123

Lord Publicidade Ltda | CNPJ: 07.643.594/0001-06 | Telefone: (62) 3259-9412 | E-mail:
lord@lordpublicidade.com.br | Endereço: A. Segunda Avenida.qd 1B lt 60, sala 301, Ed London Cidade 

Empresarial |Bairro: Vera Cruz |  | CEP: 74934-605 | Ap. de Goiânia | Estado: GO



Impresso em: 11/02/2020  -  1

PEDIDO DE INSERÇÃO PI: 1097
Veículo: Rádio Pioneira FM

Razão Social: Associação para o Desenvolvimento Sócio Econômico e
Cultural de Pinhão

E-mail:

Endereço: Av. Hipolito Aires de Arruda, 36 - Lindouro

Cidade: Pinhão UF: PR CEP: 85170-000

Tel.:  CNPJ: 02.473.380/0001-07

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Job: 2351 - PCH São Jerônimo

Mês/Ano: Março/2020

Início/Término: 01/03/2020 até 05/03/2020

Data de emissão: 11/02/2020

Praça: Pinhão

Código Peça

6703 Fonograma - áudio / spot (custo por segundo)

PROGRAMA PERÍODO HOR. PEÇA B. 1
D

2
S

3
T

4
Q

5
Q

6
S

7
S

8
D

9
S

10
T

11
Q

12
Q

13
S

14
S

15
D

16
S

17
T

18
Q

19
Q

20
S

21
S

22
D

23
S

24
T

25
Q

26
Q

27
S

28
S

29
D

30
S

31
T QTDE VALOR UNIT.

(R$)
SUBTOTAL

(R$)

Indeterminado (30'')
Audiência Pública Seg/Dom __:__

__:__ 6703 2 2 3 3 3 13 07,00 91,00

INSERÇÕES POR DIA 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Condição de Pagamento:
À vista

Vencimento:

Observações:

Enviar fatura:
À AGÊNCIA

Faturar:
DIRETO
AGÊNCIA

Tipo
Faturamento:
LÍQUIDO

TOTAL DA MÍDIA (R$): R$ 91,00

VALOR NEGOCIADO (R$): R$ 91,00

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (%): 0,00%

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (R$): R$ 0,00

VALOR FATURADO (R$): R$ 91,00

Assinaturas:

___________________________________________________

Agência

___________________________________________________

Rádio Pioneira FM

Agência: Lord Publicidade Ltda
Razão Social: Lord Publicidade Ltda
Endereço: Av. Segunda Avenida, qd 1B lt 60, sala 301, Ed. London 
Cidade Empresarial, 79.935-900 - Vera Cruz - Aparecida de Goiânia /
GO - 74934-605

CNPJ: 07.643.594/0001-06
Insc. Estadual: Isento
Tel.: (62) 3259-94123

Lord Publicidade Ltda | CNPJ: 07.643.594/0001-06 | Telefone: (62) 3259-9412 | E-mail:
lord@lordpublicidade.com.br | Endereço: A. Segunda Avenida.qd 1B lt 60, sala 301, Ed London Cidade 

Empresarial |Bairro: Vera Cruz |  | CEP: 74934-605 | Ap. de Goiânia | Estado: GO



AV. TRIFON HANYSZ, 220 - 85170000 - ARAUCARIA - Pinhão - PR

MUNICÍPIO DE PINHÃO
Nota Fiscal de Serviços

Eletrônica

Número: 49
Emissão:

Autenticidade:

11/02/2020

851398750Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

SITE AUTENTICIDADE: https://pinhao.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social:

Nome Fantasia: MASTER GOLD BEBIDAS
REGINALDO DOS SANTOS 02873981962

CNPJ/CPF:Insc. Municipal: Regime Fiscal:32.394.150/0001-1300563111 MICROEMPRESÁRIO

Endereço:

AV. TRIFON HANYSZ, 110, SALA 02 - CENTRO
Município/UF: Pinhão-PR
Fone/Fax: (42) 99954-6554 E-Mail: reginaldo_madh@hotmail.com

CEP: 85.170-000
ISENTO

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social:

Insc. Municipal: CNPJ/CPF:

AV SEGUNDA AVENIDA, 116 - CIDADE VERA CRUZ-COND.EMP

07.643.594/0001-06

Endereço:

(62) 3259-9412Fone/Fax:

Município/UF:

1020044
LORD PUBLICIDADE LTDA

Aparecida de Goiânia-GO
E-Mail:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Estadual: ISENTO

CEP: 74.934-605

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:

1008 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 7319099

Competência: Local da Prestação do Serviço: Situação da NFS-e: Natureza da Operação:

2/2020 Pinhão-PR EMITIDA TRIBUTAÇÃO NO MUNICPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VEICULAÇÃO DE MIDIA SPOT GRAVADO, DE
14/02 A 05/03 INSERÇÕES DIÁRIAS, TOTALIZANDO 45
RADIO PIONEIRA FM 104

Tributável Descrição do Item Quantidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Total

SIM VEICULAÇÃO DE MIDIA SPOT GRAVADO, DE
14/02 A 05/03 INSERÇÕES DIÁRIAS,
TOTALIZANDO 45  RADIO PIONEIRA

1,00 315,00000 0,00 315,00

ITENS DO SERVIÇO

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo Valor RetidoAlíquota

0,00000 NãoISSQN 0,00000

0,00000 NãoPIS 0,00000

0,00000 NãoCOFINS 0,00000

0,00000 NãoINSS 0,00000

0,00000 NãoIR 0,00000

0,00000 NãoCSLL 0,00000

0,00000 NãoCPP 0,00000

0,00000 NãoImpostos Federais 0,00000

0,00000 NãoOutras Retenções

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Total da NFS-e:
315,00 0,00 0,00

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Valor Liquido da NFS-e:

315,00315,00

NFS-E Nº

49

Recebemos de REGINALDO DOS SANTOS 02873981962, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:_____/_____/_____ Assinatura:______________________________



ANEXO 3
CARRO DE SOM







ANEXO 4
CONVITES





ANEXO 5
ENTREGA
      DE
CONVITES



CORREIOS



Entidade Nome do responsável Endereço CEP Cidade Telefone AR Correios Status

2
 Fundação Cultural Palmares 

Presidente: Vanderlei Lourenço Setor Comercial Sul - SCS Quadra 02, Bloco C, nº 256 - Ed. Toufic  70.302-000  Brasília - DF (61) 3424-0100 JU480906242BR Entregue em 11/02/2020

3 UTFPR-Universidade Tecnologica Federal Reitor: Luiz Alberto Pilatti R. Dep. Heitor Alencar Furtado, NºS 5006-5496, Campina do Siqueira 81290-000 Curitiba - PR (41) 3310-4545 JU480906295BR Entregue em 10/02/2020
4 ANEEL-Agência Nacional de Energia Elétrica André Pepitone da Nóbrega SGAN 603 módulos I e J 70830-010 Brasília - DF (061) 3125-652 JU480906287BR Entregue em 10/02/2020

5 INCRA Presidente Geraldo José da Camara Ferreira de Melo Filho SBN Qd 01 Bloco D-Edificio Palacio do desenv.-Asa Norte 70057-900 Brasília - DF (61 )3411-7474 JU480906273BR Entregue em 10/02/2020

6

IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional Robson Antônio de Almeida SEPS - Quadra 713/913 - Bloco D - Edifício Iphan 70390-135 Brasília - DF (61) 2024-6000 JU480906260BR Entregue em 10/02/2020

FEDERAL



Entidade Nome do responsável Endereço CEP Cidade Telefone AR Correiros Status

1
 IAP-Instituto Ambiental Paraná

Diretor Presidente  Everton Luiz da Costa Souza  Rua Engenheiros Rebouças, 1206 - Rebouças  80215-100 Curitiba  (41) 3213-3862
JU480906463BR

Entregue em 10/02/2020

2
Ministério Público Estadual

Procurador-geral de Justiça Ivonei Sfoggia R. Marechal . Hermes, 751 - Centro Cívico 80530-230 Curitiba (41) 3250-4000
JU480906477BR

Entregue em 12/02/2020

3
SANEPAR- Companhia de Saneamento do Paraná/Comitê 

Vale do Rio Jordão Diretor Presidente  Claudio Estabile Rua engenheiro rebouças n 1376 centro  Rebouças 80215-900 Curitiba (41)3330-3000 JU480906485BR Entregue em 10/02/2020

4 Defensoria Pública do Paraná Defensor Público-Geral:Eduardo Pião Ortiz Abraão R. José Bonifácio, 66 - Centro,  80020-130 Curitiba (41) 3219-7300 JU480906494BR Entregue em 10/02/2020

5
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO 

TURISMO Secretário Marcio Nunes Rua Desembargador Motta, 3384 - Mercês 80430-200 Curitiba (41) 3304-7700
JU480906503BR

Entregue em 10/02/2020

6
Procuradoria da República no Paraná

Procurador: Paula Cristina Conti Thá Rua Marechal Deodoro, 933 Centro 80060-010 Curitiba (41) 3219-8700
JU480906525BR

Entregue em 10/02/2020
7 UniCesumar Reitor Prof. Wilson de Matos Silva R. Itajubá,  N°673 - Portão 81070-190 Curitiba (41) 3389-7000 JU480906517BR Entregue em 10/02/2020

ESTADUAL PARANÁ

https://www.google.com.br/search?biw=1680&bih=907&ei=QexBXZuFD6m95OUPlKKgqAw&q=IAP-Instituto%20Ambiental%20Paran%C3%A1&oq=+IAP-Instituto+Ambiental+Paran%C3%A1&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l3.302722.303895..304796...1.0..0.153.153.0j1......0....1j2..gws-wiz.....10..0i71j35i39.ucRIVr8mSmA&ved=2ahUKEwjSitve89_jAhV6JrkGHWGzCaIQvS4wAXoECAoQFg&uact=5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-25661323,-50171095,111136&tbm=lcl&rldimm=9364519940605738714&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.google.com.br/search?biw=1680&bih=907&tbm=lcl&ei=oe1BXb3iKYKy5OUPi8upsAk&q=minist%C3%A9rio+p%C3%BAblico+estadual+paran%C3%A1&oq=Minist%C3%A9rio+P%C3%BAblico+Estadual+para&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30k1l9.2003.6207.0.8818.7.7.0.0.0.0.268.743.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.4.742.0...0.0lmMq7byCmg
https://www.google.com.br/search?biw=1680&bih=907&tbm=lcl&ei=fPBBXcP_NaK-5OUPm5278Ao&q=Defensoria+P%C3%BAblica+do+Paran%C3%A1+do+paran%C3%A1&oq=Defensoria+P%C3%BAblica+do+Paran%C3%A1+do+paran%C3%A1&gs_l=psy-ab.3...2712.3186.0.4038.2.2.0.0.0.0.242.373.0j1j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.241...0i7i30k1.0.DjeRdxKx634
https://www.google.com.br/search?biw=1680&bih=907&tbm=lcl&ei=E_NBXYrRFvXD5OUP8Iu_kAE&q=Secretaria+da+Justi%C3%A7a%2C+Trabalho+e+Direitos+Humanos+do+paran%C3%A1&oq=Secretaria+da+Justi%C3%A7a%2C+Trabalho+e+Direitos+Humanos+do+paran%C3%A1&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1.3583.4116.0.5131.2.2.0.0.0.0.141.265.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.265....0.eUVQD5vAPaE
https://www.google.com.br/search?biw=1680&bih=907&tbm=lcl&ei=E_NBXYrRFvXD5OUP8Iu_kAE&q=Secretaria+da+Justi%C3%A7a%2C+Trabalho+e+Direitos+Humanos+do+paran%C3%A1&oq=Secretaria+da+Justi%C3%A7a%2C+Trabalho+e+Direitos+Humanos+do+paran%C3%A1&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1.3583.4116.0.5131.2.2.0.0.0.0.141.265.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.265....0.eUVQD5vAPaE
https://www.google.com/search?rlz=1C1FGUR_pt-BRBR852BR852&biw=1680&bih=907&tbm=lcl&ei=VGhMXdWFCKS75OUP-6-T0As&q=UniCesumar+parana&oq=UniCesumar+parana&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0l3j0i22i30k1l5.5726.7340.0.7891.7.7.0.0.0.0.157.552.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.4.551...0i131k1j0i67k1.0.OtpkE3u8-00


Municipio-Guarapuava

Entidade Nome do responsável Endereço CEP Cidade Telefone AR Correiros Status

Prefeitura Municipal Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho  R. Brg. Rocha, n°2777 - Centro 85010-210 Guarapuava  (42) 3621-3000 JU480906375BR Entregue em 10/02/2020

SEMAG- Secretaria do Meio Ambiente de Guarapuava Secretário: Celso Alves de Araújo Parque das Araucárias BR 277, KM 343 85010-210 Guarapuava  (42) 3624-2214 JU480906361BR Entregue em 10/02/2020

Faculdade Guarapuava Dir.Geral.LEONARDO BECHER DE MATTOS LEÃO  Rua Novo Ateneu, 1015 - Vale do Jordão 85022-630 Guarapuava (42) 3621-7000 JU480906358BR Entregue em 21/02/2020

Faculdade Guairacá Dir.Geral Prof. Juarez Matias Soares R. Quinze de Novembro n°5050 centro  85010-000 Guarapuava (42) 3622-2000 JU480906344BR Entregue em 12/02/2020

Centro Universitário Campo Real Reitora: Professor Edson Aires da Silva R: Comendador Norberto, 1299 - Santa Cruz 85015-240 Guarapuava (42) 3621 - 5200 JU480906327BR Entregue em 12/02/2020

Unicentro-Universidade Estadual do Centro Oeste Reitor. Osmar  Androse de souza Rua Salvatore Renna, nº 875, Santa Cruz 85015-430 Guarapuava (42) 3621-1000/(42) 3621-1077 JU480906335BR Entregue em 10/02/2020

8°Promotoria de Guarapuava Prom.Bruno Estimotto av. Manoel ribas n°500 santana 85070-180 Guarapuava (42)3622-4706 JU480906313BR Entregue em 10/02/2020

Camara Municipal João Napoleão Rua Pedro Alves, 431 85010-080 Guarapuava (42) 3630-3800 JU480906300BR Entregue em 11/02/2020

https://www.google.com/search?rlz=1C1FGUR_pt-BRBR852BR852&tbm=lcl&ei=GG1MXaOaPP-_5OUPr6WwiA0&q=prefeitura+municipal+guarapuava&oq=Prefeitura+Municipal+guara&gs_l=psy-ab.1.1.0l10.1215.4162.0.7481.8.7.0.0.0.0.448.1263.2-2j1j1.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.4.1261.0..35i39k1.0.50PvnBjAbHY
https://www.google.com/search?hl=pt-BR&ei=aINMXc6UN8O_5OUPlN-W0Ak&q=Faculdade+Guarapuava+&oq=Faculdade+Guarapuava+&gs_l=psy-ab.3..0l10.1382.2144..3205...1.0..0.258.396.0j1j1......0....1j2..gws-wiz.....10..35i39.IdaCc1dBqgA&ved=&uact=5


Municipio-Pinhão

Entidade Nome do responsável Endereço CEP Cidade Telefone AR Correiros Status

 Câmara Municipal Presidente: Rodrigo Dellê Lima  Av. Hipólito A. de Arruda, N 28 85170-000 Pinhão (42) 3677-8100 JU480906211BR Entregue em 17/02/2020

Prefeitura Municipal Prefeito: Odir Antonio Gotardo Av. Trifon Hanysz, 220 - Centro 85170-000 Pinhão (42) 3677-1926 JU480906208BR Entregue em 10/02/2020

 Secretaria do Meio Ambiente Secretario:Valter Israel da Silva RUA BOM JESUS  S/N VILA RURAL  85170-000 Pinhão (42) 3677-1974 JU480906199BR Entregue em 10/02/2020

UniCesumar Diretor: Junior da Cunha do Vale Av. Trifon Hanysz, 189 - Lindouro  85170-000 Pinhão (42) 99974-0224 JU480906225BR Entregue em 10/02/2020

1° e 2°Promotoria do Pinhão Promotora: Lorena almeida Barcelos Rua 15 de Dezmbro N°156 Jardim Mazoehem 85170-000 Pinhão (42) 3677-1464 JU480906239BR Entregue em 10/02/2020

https://www.google.com.br/search?biw=1680&bih=907&tbm=lcl&ei=2_NBXZfKNYPD5OUPlsWe4AM&q=camara+municipal+de+pinh%C3%A3o+parana&oq=+C%C3%A2mara+Municipal+de+pinhao+para&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30k1.179951.192394.0.194527.24.17.4.3.3.0.260.1912.0j11j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.20.2317.10..0j35i39k1j0i13k1j0i13i30k1.378.5BNyT2BA2OE
https://www.google.com.br/search?biw=1680&bih=907&tbm=lcl&ei=n_RBXbDEG73D5OUPwP-ciAw&q=Prefeitura+Municipal+de+pinh%C3%A3o+parana&oq=Prefeitura+Municipal+de+pinh%C3%A3o+parana&gs_l=psy-ab.3..0.82955.85153.0.85789.3.3.0.0.0.0.247.548.0j2j1.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.300...0i13k1.0.oJnYot42GyY
https://www.google.com.br/search?biw=1680&bih=907&tbm=lcl&ei=9vRBXe3iCpjE5OUP-aGwuA4&q=+Secretaria+do+Meio+Ambiente++de+pinh%C3%A3o+parana&oq=+Secretaria+do+Meio+Ambiente++de+pinh%C3%A3o+parana&gs_l=psy-ab.3...63358.63888.0.64768.2.2.0.0.0.0.174.346.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.173...0i7i30k1.0.7G7fEfzj4RE
https://www.google.com.br/search?biw=1680&bih=907&tbm=lcl&ei=gPVBXcbDLcjO5OUP6baQwAI&q=UniCesumar+pinh%C3%A3o+parana&oq=UniCesumar+pinh%C3%A3o+parana&gs_l=psy-ab.3...68387.69554.0.70939.2.2.0.0.0.0.236.382.0j1j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.235...0j0i7i30k1.0.BJQ0bRfi2Xc


Extras

Entidade Nome do responsável Endereço CEP Cidade Telefone AR Correio Status

1 ACIAP Presidente Naor Coelho Rua JOAO FERREIRA DA SILVA, 100 - Centro 85170-000 Pinhão (42) 3677-1520 / (42) 9 9828-0371 JU480906450BR Entregue em 10/02/2020

2 Procuradoria da República do Paraná Rua Marechal Floriano Peixoto, 1811, 9º andar, Centro 85010-250 Guarapuava 42.3621-9600 JU480906446BR Entregue em 10/02/2020

3 Universidade ABERTA DO BRASIL - UAB Paula Aparecida Moraes Penteado Avenida Trifon Hanysz, 244 - Centro 85170-000 Pinhão (42) 3677-1891 JU480906432BR Entregue em 10/02/2020

5 Biblioteca Municipal Pinhão R. Darcílio Ferreira da Silva, 91 - Pinhao 85170-000 Pinhão JU480906429BR Entregue em 10/02/2020

6 Biblioteca Municipal Guarapuava Rua Alcione Bastos, 211 – Alto da XV 85065-020 Guarapuava (42) 3621-4580 JU480906415BR Entregue em 10/02/2020

UTFPR Ana Lucia Ferreira Avenida Professora Laura Pacheco de Bastos, 800. 85053-525 Guarapuava 42 3035-8079 JU480906401BR Entregue em 10/02/2020

ACIG Cledemar Antonio Mazzochin Rua XV de Novembro, 8040 Centro 85010-000 Guarapuava (42) 3621-5566 JU480906392BR Entregue em 11/02/2020

IAP JORGE CAROLO TEIXEIRA Rua Azevedo Portugal, 244 - Centro 85010-200 Guarapuava (42) 3622-3630 JU480906389BR Entregue em 10/02/2020



PROTOCOLO ONLINE





ENTREGA EM MÃOS







COMUNIDADE 
ENTORNO





REUNIÃO PROPRIETÁRIOS 
              DE TERRAS





WHATSAPP PROPRIETÁRIOS







REUNIÃO BOM RETIRO









ANEXO 6
FAIXAS DE RUA







ANEXO 7 
REGISTRO
      DE

FAIXAS



GUARAPUAVA



Academia da Saúde

Escola Municipal Antonio Lustosa

Escola municipal São Conrado

UBS Bonsucesso



Parquinho Colônia Agrária

Escola Municipal São José Prefeitura Guarapuava



PINHÃO



Camara Municipal Centro de ensino Vereador Orlando Diogo

Quiosque Casa Grande Casa do construtor



Pinhão hotel

Grade em frente a prefeitura Praça de esportes



ANEXO 8 
CARTAZES
      E

PANFLETOS







ANEXO 9 
REGISTRO
      DE

CARTAZES E PANFLETOS



GUARAPUAVA



Superpão
Unidade básica de saúde central

Supermercado Hrinczuk

Superpão



Advogados Alfa

AdvogadosUnidade básica de saúde central



Angelsom Antarctica sub zero

Angelsom

Alfa



Biblioteca Municipal Café XV

Bar Guaira Biblioteca Municipal



Camara Municipal Casa do pescador

Cafeteria Camara Municipal



Centro Cultural Mathias Leh

Cristal lanches

Casa do pescador

Centro cultural Mathias Leh



Dog Store

Encape papelaria

Dog Store

Encape papelaria



ESF Bonsucesso Gabinete Secretaria de saúde

ESF Bonsucesso Farmácia Batel



Galpão boiadeiro Jamel jeans

Gabinete secretaria de saúde

Galpão boiadeiro



Kiss importados Lanchonete aroma

Kiss importados Lanchonete aroma



Lanchonete Setti Leve confecções

Lanchonete Setti Leve confecções



Network

Notebook service

Network

Notebook service



Orquidea flores

Orquídea Flores

Panificadora Vitória

Panificadora Vitória



Prefeitura de Guarapuava Restaurante Gloria

Pirata lanches Restaurante Gloria



Restaurante Rancho Alegre Royale lanchonete

Restaurante Rancho Alegre Royale lanchonete



Sebo akademico Secretaria de Meio Ambiente

Sabor da China Sebo Akadêmico



SOS Chaveiro Special dog

Secretaria do Meio Ambiente SOS Chaveiro



PINHÃO



ESF Vila Caldas Expresso sorvete

Zuconelli Motos ESF Vila Caldas



Farmácia Avenida Farmácia Rede Saúde

Farmácia Avenida Farmácia Rede Saúde



Forum Loterica Avenida

Forum Loterica Avenida



Mecanica Guizoni Motosserras Pinhão

Mecanica Guizoni Motosserras Pinhão



Panificadora Pin Pão

Panificadora Pin Pão

Prefeitura prédio 1
 

Pinhão Hotel



Prefeitura prédio 2 Restaurante casa grande

Prefeitura predio 1 Restaurante casa grande



Secretaria de infraestrutura Secretaria de meio ambiente

Secretaria de infraestrutura Secretaria de meio ambiente



Secretaria de saúde Supermercado econômico

Secretaria de saúde Supermercado econômico



Zuconelli Motos



   Edital
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SKR̀dLZTM%yop�k�lkop��kskmvpy�p}|���%TK%| �|}�~|~|g%134567.134�4<>=�9.<?.
@�@CD@EFC&0'1./.'��4:72%OKPQRLSM%TK%USKVMR%TK%SKZPKYLKR%K%]ZLKSQZQR%TQXKSRMR%
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+¤¤¦++£0¥+2.¼Sg%¢KRZS%Ẁ P̀RL̀R%WRRQR%́KYKLQg

ÐÐÕÑÔÕÖÕÖ

8Y£¥+£'.§8.¿'+£¥+£'.+?@@²D@D@
¿'+£¥+£++£82.¼QRLK]Z%ÏKLKMSMd�PQ_M%TM%fZSZŶG¼©Ï�fWO[%¿'+£¥+£+§+2.
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Ao 

Comando Geral da Policia Militar do Estado do Parana 

Pinhao-PR 

www.audienciaspublicas.com.br 

Offcio AP _PCH_SAO JERONIMO _003/2020 

Solicitamos a Polfcia Militar do Estado do Parana no municfpio de Pinhao-PR, apoio no evento referente a 

Audiencia Publica da PCH Sao Jeronimo, que sera realizada dia 05 de marc;o de 2020 as 19hs, na Camara 

Municipal de Pinhao, localizada na Avenida Hipolito Aires de Arruda N °28, Bairro Lindouro Pinhao-PR, para um 

publico estimado de 200 pessoas. 

Na ocasiao, estarao presentes autoridades publicas coma: Prefeito, Presidente da Camara da cidade, 

representantes do Ministerio Publico e do 6rgao ambiental, entre outros. 

Quern estara conduzindo a Audiencia Publica e o IAT. 

Atenciosamente, 

Recebimento 

Data: _Jf2;-1Jl:J �oJO 

Aparecida de Goiania, 10 de fevereiro de 2020. 

Diretor Geral - Lord Publicidade LTDA 
Tel.: (62} 3259-9412 

Assinatura: � 

Nome/ Cargo: C7 � Z&./.JJ/:: C.

Carimbo: 

Rua Segunda Avenida Qd. 1B, Lt. 60, Ed. London, Sala 301, Vera Cruz, Cidade Empresarial, Ap. de Goiania, CEP: 74.934-605. Fone/Fax: 
(62) 3259-9412 / 3941-9444 - email: lord@lordpublicidade.com.br
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PCH São Jerônimo

Audiência Pública
05/03/2020



Caracterizações

▪ Existem diversos empreendimentos de geração hidrelétrica
de energia elétrica no Paraná e no Brasil;

Central de Geração Hidrelétrica (CGH) – 0 a 5 MW

CGH Nicolau 
Klüppel, no parque 
Barigui em Curitiba



Caracterizações

▪ Existem diversos empreendimentos de geração hidrelétrica
de energia elétrica no Paraná e no Brasil;

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) – 5 a 30 MW e 3km²

Empreendimento 
de pequeno porte



Caracterizações

▪ Existem diversos empreendimentos de geração hidrelétrica
de energia elétrica no Paraná e no Brasil;

Usina Hidrelétrica (UHE) – acima de 30 MW

Empreendimento 
de grande porte.

Exemplo:
UHE Foz do Areia 



Caracterizações

▪ CGH – de 0 a 5 MW;

▪ PCH – de 5 a 30 MW;

▪ UHE – acima de 30MW;

PCH São Jerônimo
(15,5MW)



Definições

✓ Principais partes de uma PCH:

Barragem 
em concreto

Canal 
adutorConduto 

forçado

Casa de 
força

Canal de 
fuga



Histórico

Breve Histórico da PCH São Jerônimo



Histórico – principais fatos:



Histórico – principais fatos:



Localização

Distância de Entre Rios 
9,3 km (20 minutos)

Distância de Pinhão
33,8 km (1 hora)



Comparativo

Comparativo entre os Projetos



Comparativo – Projeto Antigo



Comparativo – Projeto Atual



Comparativo – Projeto Antigo vs Atual



Projeto Básico Antigo Atual

Responsável
Brookfield Energia Renovável S.A. 

(antiga Brascan Energética S.A.)
Cooperativa Agraria

Nível de água a 

montante (m)
1.166,0 1.170,0

Nível de água a 

jusante (m)
960,3 955,0

Queda Bruta (m) 205,7 215,0

Potência instalada (MW) 15,0 15,5

7 metros - Rio São Jerônimo
2 metros - Rio Boi Carreiro

Canal Auxiliar: 1.400m

Canal Principal: 3.947m

Conduto: 774m Conduto: 1.318m

TVR: 19.150m TVR: 22.950m

1,60 km² 0,164 + 0,0008 = 0,1648 km²

160 hectares 16,48 hectares

66,1 alqueires 6,8 alqueires

Relação entre potência 

instalada e área alagada 

(MW/km²) 

9,4 94,1

Túnel: 2.274m

Circuito Hidráulico

Reservatório

30 metrosBarramento

Comparativo – Antigo vs Novo



Caracterização do empreendimento

Reservatório Rio
São Jerônimo:

✓ Barramento 7,00 metros
✓ Calha do Rio 2,69 ha
✓ Área Alagada 13,71 ha
✓ Área do Reservatório 16,40 ha
✓ Vazão Média 5,63 m³/s
✓ APP: 57m



Caracterização do empreendimento

Reservatório Rio
Boi Carreiro:

▪ Barramento 2,00 metros
▪ Calha do Rio 0,063 ha
▪ Área Alagada 0,017 ha
▪ Área do Reservatório 0,08 ha
▪ Vazão Média 0,93 m³/s
▪ APP: 44m



Caracterização do empreendimento

Exemplo ilustrativo – Reservatório e Barragem



Caracterização do empreendimento

Canal Adutor

✓ Canal do Rio São Jerônimo
3.947 metros

13 x 2,5 metros

✓ Canal do Rio Boi Carreiro
1.400 metros
8 x 1,5 metros



Caracterização do empreendimento

Exemplo ilustrativo – Canal Adutor



Caracterização do empreendimento

Conduto Forçado

✓ Comprimento 1.318,0 metros
✓ Diâmetro 2,00 metros
✓ Trifurcação 1,15 metros



Caracterização do empreendimento

Exemplo ilustrativo – Conduto Forçado



Caracterização do empreendimento

Casa de Força ✓ 03 Turbinas Francis
✓ 03 GeradoresExemplo ilustrativo:



Caracterização do empreendimento

Canal de Fuga ✓ Extensão 400 metros
✓ Largura 13,50 metros



Áreas

Área adquirida Área em negociação



Caracterização do empreendimento

Trecho de Vazão Reduzida

Área 01
Área 02

Área 03
(cachoeira)

Área 06

Área 07

Área 04
Área 05



TVR Vertedouro Área 01 Área 02 Área 03 Área 04 Área 05 Área 06 Área 07

TVR Vertedouro Área 01 Área 02 Área 03 Área 04 Área 05 Área 06 Área 07
Contribuição

 (m³/s) 
0,16 0,13 0,57 0,38 0,67 0,44 0,3

Vazão (m³/s) 0,27 0,43 0,56 1,13 1,51 2,17 2,62 2,92

Extensão (m) 0 1.390 2.920 4.110 440 1.890 7.200 5.000

Extensão (m) 0 1.390 4.310 8.420 8.860 10.750 17.950 22.950

Trecho 6% 13% 18% 2% 8% 31% 22%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Va
zã

o
 A

cu
m

u
la

d
a 

(m
³/

s)

Caracterização do empreendimento

Trecho de Vazão Reduzida



Estudos Ambientais 

Caracterização do empreendimento



Caracterização do empreendimento

Área Diretamente Afetada Área de Influência Direta – 500m



Caracterização do empreendimento

Área de Influência Indireta – Guarapuava e Pinhão



Caracterização do empreendimento

▪ Hidrografia

Sub-bacia 65: Paraná-Iguaçu



Caracterização do empreendimento

Clima temperado úmido
Temperatura do mês mais frio entre -3 e 18 ºC
Temperatura do mês mais quente superior a 22 ºC

Solos
Neossolo Litólico
Cambissolo Húmico

Chuvas
1.800 – 2.000 mm anuais



Caracterização do empreendimento

Relevo
Elevação de 215m
Inclinação de 4,8%

Geologia
Rochas 
basálticas

Qualidade da Água
O IQA – Índice de qualidade da água se 
encontra na faixa entre 68 a 71 
apresentando como resultado “BOA” 



Caracterização do empreendimento

Cobertura e uso do solo:

SILVICULTURA
LAVOURA

ÁREA DE PASTAGEM

ÁREAS ÚMIDAS
VEGETAÇÃO NATIVA

OCUPAÇÃO POPULACIONAL



Caracterização do empreendimento

Geologia:
BLOCOS DE ROCHA MARCANDO A SUPERFICIE

ROCHAS: DÁCITOS E BASALTOS

ELEVAÇÃO DO TERRENO

AFLORAMENTO ROCHOSO NO LEITO RIO



Caracterização do empreendimento

▪ Meio Biótico – Caracterização da Vegetação

Bioma: Mata Atlântica
Floresta Ombrófila Mista



Caracterização do empreendimento

▪ Meio Biótico – Caracterização da Vegetação

1.115 indivíduos amostrados
51 espécies florestais



Caracterização do empreendimento

✓ Meio biótico – Impactos existentes:



Caracterização do empreendimento

✓ Meio biótico – Impactos existentes:



Caracterização do empreendimento

✓ Meio biótico

Total de vegetação a ser suprimida: 18,53 ha

Área total do empreendimento 35,74 ha

Proposta de recomposição de área: 77,00 ha



Caracterização do empreendimento

▪ Meio Biótico – Caracterização da Vegetação

Proposta de 77,0 hectares destinados à Compensação
Ambiental

➢ 41 hectares de mata nativa

➢ 36 hectares de área a ser 
recuperada



Caracterização do empreendimento

✓ Meio Biótico – Diagnóstico da Fauna:

AVIFAUNA: 259 espécies com provável
ocorrência, sendo 153 registradas;

ANFÍBIOS: 39 espécies com provável
ocorrência, sendo 22 registradas;

RÉPTEIS: 56 espécies com provável ocorrência,
sendo 11 registradas;



Caracterização do empreendimento

MASTOFAUNA: 55 espécies com provável
ocorrência, sendo 33 registradas;

✓ Meio Biótico – Diagnóstico da Fauna:

ICTIOFAUNA: 105 espécies com provável
ocorrência, sendo 12 espécies registradas;

ENTOMOFAUNA: 16 ordens com provável
ocorrência, sendo 08 ordens registradas,
compreendendo 50 espécies.



Caracterização do empreendimento

APA Serra da Esperança

Parque Municipal das Araucárias

PE de Santa Clara

Refúgio de Vida Silvestre 
do Pinhão

29,44 km

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO



Caracterização do empreendimento

Faxinal Bom Retiro

COMUNIDADES TRADICIONAIS



Caracterização Meio Socioeconômico

▪ População: 30.208 habitantes (Censo IBGE 2010)
• Urbano: 50,71% Rural 49,29%

• 32.391 mil habitantes (estimativa – IBGE 2019);
▪ Atividade Econômica: Agricultura, Comércio, Serviços, Indústria e Construção

Civil (IPARDES, 2018)
▪ Empregos: 3.900 empregos (RAIS) (IPARDES, 2018)
▪ Renda Per Capita: 2,2 Salários mínimos (IBGE, 2017)
▪ Índice de Desenvolvimento Humano - IDH: 0,654 (IBGE, 2010)
▪ Taxa de emprego formal: 12,9% (Censo 2010) 12,04% (Estimativa IBGE 2019)
▪ Abastecimento de Água: 7.183 Unidades atendidas (IPARDES, 2019)
▪ Saneamento básico - Esgoto: 2.392 Unidades atendidas (IPARDES, 2019)
▪ Educação: 7.936 matrículas (IPARDES, 2018)
▪ Saúde: 15 postos de saúde, 1 hospital geral, 2 policlínicas e 7 consultórios

(IPARDES, 2019)

PINHÃO:

Fonte: IBGE (2010); IBGE (2019); Ipardes (2020)



Caracterização Meio Socioeconômico

▪ População: 167.328 habitantes (Censo IBGE 2010)
• Urbano: 91,43% Rural: 8,57%

• 181.504 mil habitantes (estimativa – IBGE 2019)
▪ Atividade Econômica: Serviços, Comércio, Indústria, Agricultura,
▪ e Construção (IPARDES, 2018)
▪ Empregos: 43.069 empregos (RAIS) (IPARDES, 2018)
▪ Renda Per Capita: 2,7 Salários mínimos (IBGE, 2017)
▪ Índice de Desenvolvimento Humano - IDH: 0,731 (IBGE, 2010)
▪ Taxa de emprego formal: 25,7% (Censo 2010) 23,7% (Estimativa IBGE 2019)
▪ Abastecimento de Água: 65.120 Unidades atendidas (IPARDES, 2019)
▪ Saneamento básico - Esgoto: 54.181 Unidades atendidas (IPARDES, 2019)
▪ Educação: 44.582 matrículas (IPARDES, 2018)
▪ Saúde: 283 consultórios, 3 hospitais, 40 centros de saúde (UBS), 45 policlínicas

1 UPA e 3 Unidades Móveis com nível de urgência e emergência (IPARDES,
2019)

GUARAPUAVA:

Fonte: IBGE (2010); IBGE (2019); Ipardes (2020)



Estudos Ambientais 

Avaliação dos Impactos Ambientais

Identificação Descrição Mitigação

Locais
Temporários
Reversíveis
Mitigáveis
Certos
Etc...

ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS

MEDIDAS MITIGADORAS

Meio Físico: 10 = 31,2% - Meio Biótico: 13 = 40,7%    - Meio Socioeconômico: 9 = 28,1%

Preventivas Controle Compensatórias

Ações e 
Alternativas



Avaliação dos Impactos Ambientas

Perda da Cobertura Vegetal

▪ Resgate de Flora (xaxins, orquídeas e bromélias) ;
▪ Gerenciamento da Supressão Vegetal – Corte Planejado;

▪ Afugentamento, Resgate e Salvamento da Fauna;
▪ Compensação e Recomposição Vegetal;
▪ Recomposição da Vegetação Ciliar;

MEDIDAS MITIGADORAS

IMPACTO Instalação e Operação



Avaliação dos Impactos Ambientas

Aceleração dos Processos Erosivos e Assoreamento

▪ Monitoramento de Instabilidade de Encostas e Taludes;
▪ Contenção de Processos Erosivos;

▪ Recuperação de Taludes com Cobertura Vegetal;
▪ Drenagem de Água Pluvial;

▪ Manutenção Periódicas dos Sistemas de Drenagem.

MEDIDAS MITIGADORAS

IMPACTO Instalação



Avaliação dos Impactos Ambientas

Alteração da Dinâmica Hídrica

▪ Monitoramento do Nível do Reservatório e da Vazão Remanescente;
▪ Acompanhamento e Controle do Enchimento do Reservatório;

▪ Inspeção da Área Inundada;
▪ Manutenção da Vazão Sanitária para Manutenção dos Usos Hídricos a Jusante 

do Barramento no Período de Operação;
▪ Monitoramento de Instabilidade de Encostas e Taludes;

MEDIDAS MITIGADORAS

IMPACTO Instalação e Operação



Avaliação dos Impactos Ambientas

Geração de Empregos

▪ Contratação de Mão-de-obra preferencialmente Local;
Instalação: pelo menos 150 diretos

Operação: 6 diretos e 6 indiretos
▪ Aumento na Geração de Receitas;
▪ Aumento na Geração de Renda;

▪ Aumento na Circulação de Mercadorias e Serviços;
▪ Melhoria e Manutenção dos Sistemas Viários Locais;

MEDIDAS MITIGADORAS

IMPACTO
Planejamento, 

Instalação e Operação



Avaliação dos Impactos Ambientas

Conservação das Áreas de Preservação Permanentes – APPs

▪ Recomposição da APP no Entorno do Reservatório;
▪ Priorizar Replantio com Espécies Ameaçadas e/ou Atrativas para a Fauna;

▪ Cercamento das APPs;
▪ Monitorar Possíveis Intervenções que Possam Prejudicar o Desenvolvimento das Áreas 

em Recuperação;
▪ Realizar Controle e Pragas e Doenças nas Espécies em Recuperação;

▪ Implantação de Placas Informativas e Orientativas;

MEDIDAS MITIGADORAS

IMPACTO Operação



Planos e Programas Ambientais

▪ Programa de Gestão e Supervisão Ambiental;

▪ Plano Ambiental para Construção;

▪ Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

▪ Plano de Gestão e Monitoramento de Efluentes Líquidos na Fase de 
Construção;

▪ Plano de Desmobilização das Obras e Retiradas de Quaisquer 
Estruturas/Resíduos;

▪ Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos; 

▪ Programa de Educação Ambiental;

▪ Programa de Comunicação Social;

▪ Plano de Capacitação dos Trabalhadores;

▪ Programa de Monitoramento da Fauna.

PROPOSIÇÃO DE 20 PLANOS E PROGRAMAS 



Planos e Programas Ambientais

• Programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento da Fauna;

• Programa de Resgate da Fauna; 

• Programa de Resgate, Conservação e Manejo da Flora;

• Programa de Controle da Supressão da Cobertura Vegetação; 

• Programa de Conservação e Recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente; 

• Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD; 

• Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial; 

• Programa de Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas; 

• Programa de Gerenciamento de Riscos;

• Programa de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no Sistema 
Viário Municipal.



Dúvidas

✓ Quanto vai ser a geração de impostos em operação?

ICMS – Incide sobre a energia no local consumo
(autoprodução para Guarapuava e Pinhão), retornando
parte do ICMS gerado (25%) para os ambos os municípios.
Aproximadamente inicialmente R$ 1,38 milhão por ano;

PIS/COFINS – Incide sobre o faturamento de energia com
a alíquota somada de 9,25% (tributos federais - que
contribuem para o FPM);



Dúvidas

A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica
(TFSEE) e a Compensação Financeira pela Utilização de
Recursos Hídricos (CFURH), valores aproximados:

Guarapuava→ R$ 100 mil por ano;
Pinhão → R$ 100 mil por ano;
Estado + União → R$ 300 mil por ano;

✓ Quanto vai ser a geração de impostos em operação?



Conclusão

Considera-se que, diante das possibilidades de redução
dos impactos negativos e pela extensão dos impactos
positivos elencados neste estudo, a implantação da
PCH trará benefícios à região onde se prevê a sua
instalação, possibilitando os usos múltiplos dos recursos
hídricos locais e consistirá em importante contribuição
para a solução das deficiências estruturais de
fornecimento de energia elétrica no país.



Conclusão

Diante do exposto acima e mais claramente detalhado
nos capítulos que compõem o EIA*, conclui-se que não
foram identificados aspectos socioambientais restritivos
para a implantação da PCH. Além disso, o
empreendimento é compatível legal e socialmente com a
política ambiental e com a legislação vigente do estado
do Paraná e do país.



Conclusão

Confrontando os impactos prognosticados com os
programas e medidas propostos, conclui-se pela
viabilidade ambiental do empreendimento, desde que
as medidas e programas aqui propostos sejam
plenamente realizados ao longo das etapas de
planejamento, construção e operação da PCH São
Jerônimo, tornando-se passível de ser licenciada pelo
Instituto Água e Terra do Paraná.



PCH São Jerônimo

Obrigado!

Audiência Pública
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1  

  

ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA NA 

CIDADE DE GUARAPUAVA PARA 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO 

EIA/RIMA DA PCH SÃO JERÔNIMO, NO 

DIA 04/03/2020, ÀS 19 HORAS, NO 

CENTRO CULTURAL MATHIAS LEH – 

COLÔNIA VITÓRIA – DISTRITO DE 

ENTRE RIOS. 

 

  

SR. JEAN CARLOS HEIFERICH (Coordenador da Mesa – IAT): Boa  

noite a todos. A partir deste momento em nome do Instituto Água e Terra 

vamos dar início à Audiência Pública. Antes do início vamos passar um vídeo 

com as informações de segurança do local. (Vídeo informativo sobre 

segurança!)   

 Mais uma vez boa noite a todos. Agora farei a leitura das previsões legais e 

regulamento da Audiência Pública. “Em nome do Diretor-Presidente do Instituto 

Água e Terra – Everton Luiz da Costa Souza damos as boas-vindas a todos e 

agradecemos, antecipadamente, a presença nesta Audiência Pública para 

discussão do empreendimento da Pequena Central Hidrelétrica São Jerônimo 

que tem por objetivo expor à comunidade os esclarecimentos, os dados e as 

informações relevantes no que tange a: características do projeto, diagnóstico 

ambiental elaborado, extensão e magnitude dos impactos ambientais, medidas 

mitigadoras e compensatórias, programas ambientais propostos, e, 

principalmente, recolher das comunidades interessadas ou afetadas pelo 

empreendimento sugestões, críticas e comentários que serão registrados e 

analisados no procedimento de licenciamento ambiental.   

  ‘Através da Portaria 75/2020, o Diretor-Presidente do Instituto Água 

e Terra delegou aos funcionários Jean Carlos Heiferich e Sandor Sohn a 

função de dirigir esta Audiência Pública.’”  
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 Queremos lembrar que a lista de presença deve ser assinada por todos 

os presentes e a mesma fará parte do procedimento de licenciamento 

ambiental deste empreendimento. Então peço que quem não assinou que o 

faça ali na entrada.   

  Os dispositivos legais para a realização da Audiência Pública:   

 “A Constituição Federal, de 1988 traz no seu artigo 225 § 1º que: ‘todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. O 

Art. 10 da Resolução Conama 237/1997 dispõe que: ‘o procedimento de 

licenciamento ambiental obedecerá às várias etapas, entre elas, o inciso V: a 

necessidade de realizar Audiência pública, quando couber, de acordo com a 

regulamentação pertinente’. E, no inciso VI: ‘que a solicitação de 

esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, 

decorrente de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração 

da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido 

satisfatórios’. A Resolução SEMA/IAP nº 31/1998 traz nos seus Artigos 66 a 75 

a regulamentação da realização das audiências públicas. A Resolução CEMA 

nº 105/2009, em seu Art. 68 dispõe que: ‘a licença prévia para 

empreendimentos, obras e atividades consideradas efetivas ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente, dependerá de prévio 

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental, o 

EIA/RIMA, ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências 

públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação específica’.” No 

caso deste empreendimento ele está na fase de Licença Prévia e caso seja 

licenciado não dará direito algum do requerente empreendedor realizar 

qualquer obra no local. Somente será possibilitado qualquer instalação do 

empreendimento na fase seguinte que é a fase de Licença de Instalação. “O 

Art. 1º da resolução Conama 09/1987 traz que ‘a audiência pública referida na 

resolução Conama 01/1986 tem, por finalidade, expor aos interessados o 

conteúdo do produto em análise e seu referido RIMA dirimindo dúvidas e 

recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito’.  Em seu artigo 3º 

dispõe que: ‘a Audiência Pública será dirigida pelo representante do órgão 
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licenciador que, após a exposição objetiva do projeto e do seu respectivo RIMA, 

abrirá as discussões com os interessados presentes’. Em seu Art. 4 º dispõe 

que: ‘ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata sucinta’.” No 

presente caso está sendo Taquigrafada presencialmente e depois será feita a 

transcrição para ser entregue ao IAT nos próximos dias. “Serão anexados a 

essa Ata todos os documentos escritos e assinados que forem entregues ao 

presidente dos trabalhos durante a Sessão. Em seu Art. 5º dispõe que: ‘a ata 

da audiência pública e seus anexos servirão de base, juntamente com o RIMA, 

para análise e parecer final do licenciador quando da aprovação ou não do 

projeto.”   

Para a realização do evento será utilizado o segundo seguinte 

REGULAMENTO: “O tempo máximo de duração da Audiência Pública será de 

três horas no máximo. As autoridades que comporão a Mesa Oficial de abertura 

farão uso da palavra pelo tempo de três minutos cada”, sendo que após vamos 

desfazer essa Mesa e vamos iniciar a Mesa de Trabalho. “Será feita a 

exposição dos objetivos por parte do empreendedor pelo tempo aproximado de 

20 minutos. Logo em seguida serão apresentados os Estudos Técnicos, o 

EIA/RIMA, por parte da consultoria e equipe pelo prazo máximo de 45 minutos. 

Depois vamos desfazer essa Mesa de Trabalho e vamos dar um intervalo de 

quinze minutos para abertura de inscrições aos questionamentos que poderão 

ser feitos por escrito ou oralmente. No caso de pergunta escrita deverá constar 

a identificação com nome e endereço para futuro contato, se necessário. A 

pergunta será lida pelo Coordenador da Mesa. No caso de pergunta oral no 

início da fala o orador deverá declinar o seu nome e endereço para ficar 

registrado em Ata. A princípio o tempo de intervenção para cada pergunta será 

de três minutos e cinco minutos para resposta. E de três minutos para réplica e 

de dois minutos para tréplica. Esse tempo poderá variar em função do número 

de inscritos a critério do IAT.  Excepcionalmente caso a pergunta não seja 

totalmente esclarecida haverá o direito de uma nova pergunta. O Coordenador 

da Mesa poderá impugnar perguntas mal formuladas e solicitar melhores 

esclarecimentos para respostas não satisfatórias.  Caso permaneçam assuntos 

ou questionamentos não esclarecidos durante a realização desta Audiência 

Pública os mesmos serão encaminhados pela Coordenação a quem de direito 

solicitando que os esclarecimentos necessários sejam enviados diretamente ao 
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interessado, com cópia para o IAT, para juntar ao procedimento administrativo 

de licenciamento em questão.   

Ainda, assim, será aberto a partir de hoje prazo de cinco dias úteis, 

contados a partir de hoje, para que somente os interessados que se fizerem 

presentes nesta Audiência Pública, comprovado através da assinatura da lista 

de presença, e que não tiverem suas dúvidas dirimidas poderão ainda 

reformular seus questionamentos por escrito e deverão protocolar no IAP mais 

próximo, no caso aqui de Guarapuava.  Ao Diretor-Presidente do IAT, ou seu 

representante legal, reserva-se o direito de não emitir opinião uma vez que lhe 

cabe a responsabilidade de decisão acerca do licenciamento do projeto em 

questão.”   

A partir deste momento vamos compor a primeira Mesa e gostaríamos de 

chamar à frente inicialmente o representante da Cooperativa Agrária, o Diretor-

Presidente, Senhor Jorge Karl; chamo à Mesa o representante do Executivo  

Municipal – Prefeito ou Vice-Prefeito ou algum Secretário Municipal de  

Guarapuava; chamo à Mesa dois representantes do Legislativo Municipal de 

Guarapuava os Vereadores Celso Costa e o Vereador Vardinho Santos. São 

dois vereadores que são aqui do Distrito. Gostaria de chamar à Mesa um 

representante do Judiciário se estiver presente e do Ministério Público Estadual 

(Ausentes.); do Ministério Público Federal (Ausente). Chamo à Mesa o 

representante do Consultor que desenvolveu os Estudos da Construnível o 

Engenheiro Marcos Coradi Fávero, Engenheiro Civil da Construnível. Agora 

para dar as boas-vindas passo a palavra ao Diretor-Presidente da Cooperativa 

Agrária o Senhor Jorge Karl.  

SR. JORGE KARL (Agrária): Senhoras e Senhores, muito boa noite. Em 

nome da Cooperativa Agrária quero dar as boas-vindas a todos aqui, do Distrito 

de Entre Rios, que comparecem à Audiência Pública a respeito da instalação 

da Pequena Central Hidrelétrica São Jerônimo. Quero, inicialmente, 

cumprimentar os componentes da Mesa e também cumprimentar 

especialmente todas as pessoas que vieram nos prestigiar hoje. A instalação da 

Pequena Central Hidrelétrica São Jerônimo é já um anseio muito antigo da 

Cooperativa Agrária desde os anos 90. Nesse período tiveram várias mudanças 

em relação ao Projeto e também algumas questões legais e hoje temos a 
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satisfação de apresentar um Projeto com baixíssimo impacto ambiental. Tanto é 

que nesta apresentação que será vista a seguir conseguimos reduzir a área 

alagada a 1/10 do Projeto anterior, e isso faz com que o impacto ambiental seja 

extremamente reduzido. Ao mesmo tempo teremos uma grande compensação 

ambiental também, enfim, isso faz parte do planejamento estratégico da 

Cooperativa Agrária. Nós há muito tempo mudamos a nossa matriz energética 

para uma energia limpa e a Agrária tem na sua própria missão já a descrição do 

respeito ao meio ambiente e também estamos inseridos em plataformas 

mundiais de sustentabilidade, isso faz com que para nós a autossuficiência 

energética passe a ser muito importante.   

Dessa forma, mais uma vez, dou as boas-vindas a todos. Desejo uma 

boa noite de trabalho e esperamos que possamos contribuir mais com a 

economia dos dois municípios: tanto aqui de Guarapuava como de Pinhão. 

Muito obrigado.  

 SR. JEAN CARLOS HEIFERICH (Coordenador da Mesa – IAT):  

Agradecemos as palavras do Presidente Jorge Karl. Gostaria de saber se o 

Vereador quer fazer uso da palavra, dar um boa noite.   

VEREADOR VARDINHO: Boa noite a todos, boa noite ao nosso  

Presidente, ao Vereador colega de Câmara Celso Costa, todas as autoridades 

presentes à Mesa. Boa noite aqui ao pessoal da Comunidade Pinhãozinho: está 

aí o meu irmão, meus colegas, parentes. Sr. Presidente, para mim é motivo de 

alegria participar desta Audiência Pública haja vista que por muitos anos eu e 

minha família trabalhamos na Cooperativa Agrária e ver hoje essa Cooperativa 

cada dia mais se desenvolvendo. E tenho certeza que a comunidade de 

Pinhãozinho, os proprietários em volta daquela área que pode ser alagada são 

pessoas que também trabalharam mais de 30 anos nessa Cooperativa. Tenho 

certeza que vai ser do contento de todos. Muito obrigado pela oportunidade.  

SR. JEAN CARLOS HEIFERICH (Coordenador da Mesa – IAT):  

Obrigado pelas palavras do Vereador. Com a palavra o Vereador Celso Costa.  

VEREADOR CELSO COSTA: Boa noite a todos, Senhor Presidente da 

Cooperativa Agrária Jorge Karl, Senhor Jean Carlos do IAT, enfim, todos os 
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componentes da Mesa e um boa noite especial a cada um de vocês que se 

disponibilizou de sair do seu lar e vir até aqui. Realmente é mais um marco 

muito importante visto que essa PCH trará, com certeza, muito 

desenvolvimento para essa região do São Jerônimo passando por Pinhãozinho 

até a Colônia Vitória.  

Realmente quero parabenizar a Cooperativa Agrária mais uma vez pela 

iniciativa e desejar sucesso e vida longa. Obrigado.  

SR. JEAN CARLOS HEIFERICH (Coordenador da Mesa – IAT):  

Obrigado Vereador pelas palavras. Gostaria de chamar também aqui na Mesa o 

Secretário Municipal do Meio Ambiente de Guarapuava, o Senhor Celso Alves 

de Araújo, representando o Executivo Municipal de Guarapuava. Pedimos ao 

Celso que sente aqui e já pode fazer uso da palavra.  

SR. CELSO ALVES DE ARAÚJO: Boa noite a todos, é um prazer estar 

aqui participando desta Audiência Pública, um espaço democrático para discutir 

esse empreendimento que será instalado na divisa de Guarapuava e Pinhão. 

Fiz parte dos primeiros Estudos, Jean, quando ainda era a Brascan que estava 

fazendo o Estudo. Na época eu estava no IAP e fiz parte da Comissão que foi a 

campo avaliar a obra naquela época. Isso tem mais de dez anos. Então é um 

prazer estar aqui e vamos participar desta Audiência e muito obrigado a todos 

vocês.   

SR. JEAN CARLOS HEIFERICH (Coordenador da Mesa – IAT):  

Obrigado pelas palavras do Celso, Secretário Municipal de Meio Ambiente da 

Guarapuava. Lembrando a todos que serão feitas duas audiências públicas 

para este empreendimento: a primeira hoje em Guarapuava no Centro Cultural 

Mathias Leh – no Distrito de Entre Rios/Colônia Vitória que está acontecendo; 

e, amanhã, às 19 horas, também, no Município de Pinhão, na Câmara 

Municipal de Pinhão, na Av. Hipólito Aires de Arruda, 28, Centro. Esse 

empreendimento afeta os dois municípios e, por esse motivo, a Audiência 

Pública está sendo realizada nesses dois municípios. A partir deste momento 

vamos desfazer esta Mesa inicial. Gostaríamos que o Diretor-Presidente da 

Cooperativa Agrária permanecesse, Senhor Jorge Karl; o representante da 
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Construnível o Engenheiro Marcos Coradi Fávero; e os demais agradeço a 

presença aqui na  

Mesa. Chamo à frente o Senhor Harald Essert da Cooperativa Agrária que fará 

– juntamente com os demais – a apresentação do Projeto e do Estudo do 

EIA/RIMA.  

  SR. HARALD ESSERT (Agrária): Muito boa noite a todos. Antes de 

tudo, antes de começar minha apresentação de fato temos um vídeo que foi 

preparado e que já pode esclarecer boa parte do que tenho para explicar. Acho 

que, inclusive, resume um pouco a apresentação. (Vídeo Institucional - Será 

reapresentado na segunda parte por problemas técnicos!)  

  Infelizmente tivemos um probleminha técnico e o vídeo passou sem a 

narração, tinha uma narração também. Mas o pessoal vai resolver e depois 

será reapresentado completo, com o áudio. Cabe a mim fazer a apresentação 

em nome do Empreendedor – a Cooperativa Agrária, sobre a PCH São 

Jerônimo.  Como já foi dito PCH é uma Pequena Central Hidrelétrica e aí vocês 

podem se perguntar: mas se é tão pequena por que fazer isso tudo, por que 

fazer uma audiência, por que tanta burocracia para que tudo seja 

encaminhado? Vou mostrar para vocês que ela é pequena, mas não tanto 

assim, ela causa impactos – alguns bons, alguns ruins. Mas, de qualquer forma 

todos os impactos eles têm medidas mitigatórias, medidas que visam a sanar 

os impactos causados.  

 Antes de tudo deixa explicar o que é uma PCH. Existem diversos 

empreendimentos de geração hidrelétrica, de energia elétrica no Paraná e no 

Brasil. Existem três modelos básicos: a primeira é uma CGH que é uma Central 

de Geração Hidrelétrica que é o menor modelo que existe. Ela produz de 0 a 5 

MW. Temos no exemplo, aqui, uma CGH que existe no Parque Barigui em 

Curitiba; aí existe a intermediária que é a PCH que é igual a nossa – Pequena 

Central Hidrelétrica. O que define uma PCH? Ela gera de 5 a 30 MW e ela tem 

um reservatório de até 3 km2. E aí, lógico, existem as grande que todo mundo 

conhece que são as usinas hidrelétricas mesmo, as UHEs que geram acima de 

30 MW e aqui temos o exemplo da UHE Foz do Areia que é realmente muito 
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grande. A nossa será uma PCH e a PCH São Jerônimo terá uma capacidade 

instalada de 15,5 MW.   

Vamos mostrar como funciona uma PCH, quais são as partes que a 

constituem. A PCH tem uma barragem, na nossa a barragem será em concreto; 

ela tem um reservatório que é o lago que é formado que é a área alagada. 

(Está falando e mostrando no telão a apresentação do Estudo!) Ela tem um 

canal adutor. Canal Adutor é um canal a céu aberto que serve justamente para 

captar a água desse reservatório. E depois de captada pelo canal ela entra por 

um Conduto Forçado que é um tubo, é um tubo bem grande. Os nossos, no 

Projeto, eles terão dois metros de diâmetro e essa é a parte mais íngreme, é 

onde realmente se capta a energia potencial da água e ela vai aqui para baixo 

para alimentar a Casa de Força onde a água é usada para gerar energia. Ela 

faz girar as turbinas e, por fim, ela sai pelo Canal de Fuga e retorna para o rio.   

Têm algumas coisa importantes a se falar sobre um Projeto desse tipo. 

Por exemplo, vocês estão vendo ali – talvez esteja pequeno – mas, na 

barragem, ela não é totalmente fechada, ela não é totalmente lacrada. Ela tem 

um vertedouro e por esse vertedouro sai água constantemente. Aqui entre a 

barragem e esse ponto onde a água volta do Canal de fuga, toda essa região 

se chama Trecho de Vazão Reduzida. Porque é onde vai ter, em função da 

barragem do empreendimento, menos água passando por esse trecho do rio. 

Vamos entrar em mais detalhes sobre isso depois, mas guardem esse nome, já 

guardem isso daí. Significa que o rio vai secar nesse trecho? De forma 

nenhuma! Sempre vai passar alguma água aqui que, em boa parte do tempo, 

inclusive, o excedente passa por cima da barragem, o excedente de água 

passa por cima da barragem. Outra preocupação que às vezes tem de que a 

PCH vai sujar o rio. De forma nenhuma. Uma PCH pela forma como é 

construída não suja o rio, bem pelo contrário, aqui, no Canal Adutor, tem um 

sistema de grades: quando a água passa ela coleta digamos qualquer lixo e 

outros resíduos que estiverem ali no curso do rio e aí tem um sistema lá que se 

chama limpa grades que é praticamente, digamos, um rastelo grande assim 

que limpa esse sistema de grades e esse lixo que seria juntado do rio ele vai 

para – logicamente se tudo isso for executado, se o Projeto for aprovado, esse 
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lixo vai para o Sistema de Gerenciamento de Resíduos da Cooperativa Agrária. 

Seria inclusive uma forma de contribuir para a limpeza do rio.  

Vamos fazer um breve histórico da PCH São Jerônimo. A história 

começou em 1990 quando foi feito o inventário hidrelétrico do Rio São 

Jerônimo. Em 1994 foi aprovado o Projeto Básico da PCH Agrária, em 94 

também foi liberada a outorga para aproveitamento da energia hidráulica do Rio 

São Jerônimo. E, em 2000, essa outorga foi extinta. Em 2002 a Brascan – 

também é uma empresa que também trabalha com geração de energia ela foi 

autorizada a explorar o potencial hidráulico do Rio São Jerônimo. Em 2009, a 

Brascan, aqui é só uma mudança de denominação: Brascan passou a se 

chamar Brookfield. Essa foi a única coisa que aconteceu aqui. E, em 2015, a 

Agrária adquiriu novamente o Projeto da Brookfield. Em 2015 teve uma 

solicitação da revisão do método construtivo a fim de reduzir os impactos 

ambientais. E isso foi feito e vamos mostrar um pouco mais à frente aí o que foi 

feito realmente para reduzir os impactos ambientais desse Projeto. Em 2016 foi 

alterado o prazo da vigência da outorga e a titularidade; em 2018 foi feito o 

registro de adequabilidade dos Estudos; em 2019 a entrega do Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – RIMA. 

Em 2019 edital de entrada do EIA/RIMA. Em 2019 também foi realizada vistoria 

em campo junto com o IAT. Em 2020, agora, no momento em que estamos: a 

publicação de chamamento da Audiência Pública lá, em 29 de janeiro. E hoje e 

amanhã as audiências públicas – hoje aqui e como foi falado amanhã em 

Pinhão.  

Aqui dá para ver onde fica o empreendimento, qual é a localização dele – 

Entre Rios, aqui a Colônia Vitória; aqui onde marca essa seta é exatamente o 

Centro Cultural onde nós estamos. Aqui seria o reservatório principal do nosso 

empreendimento, da PCH São Jerônimo. E aqui seria a Casa de máquinas. 

(Mostrando tudo no telão!) A distância de onde nós estamos neste momento 

até a Casa de máquinas daria 9,3km, mais ou menos 20 minutos até lá. E da 

Câmara Municipal de Pinhão até o reservatório principal pelo trajeto mais curto 

ali, daria 33,8 km ou mais ou menos uma hora de distância. Antes eu falei de 

uma mudança que houve nos projetos no tocante ao impacto ambiental e é isso 

que vou explicar agora, o comparativo entre o Projeto Antigo e o novo. No 
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Projeto antigo essa seria a área alagada, esse seria o reservatório. O 

reservatório tinha uma área total de 160 hectares, com uma barragem com a 

altura, no Projeto, de 30 metros. Ali dá para ver o Canal Adutor e a Casa de 

Máquinas ali em baixo e o Projeto atual.  

O Projeto atual aqui esse é o reservatório principal com uma área 

alagada de 16 hectares, ou seja, de 160, passamos a 16, uma redução de 90% 

e temos duas barragens: uma do reservatório principal que é de sete metros de 

altura e aí teríamos outra no Rio Carreiro que teria dois metros de altura. Ele é 

importante porque como ele é um afluente importante do Rio São Jerônimo, ele 

nos ajudaria a manter o reservatório principal. Aqui dá para ver o canal que vai 

da barragem secundária até o reservatório principal, o Canal Adutor. Essa parte 

vermelha seria o Conduto Forçado que é aquela parte que eu falei que é um 

tubo e lá em baixo é a Casa de Máquinas e o retorno ao rio. E para 

compararmos aí a sobreposição dá para ver claramente a diferença do 

tamanho da área aqui. Inclusive mudou o trajeto do Canal que foi por aqui, o 

trajeto ele ficou um pouco maior, o Canal ele ficou maior em distância. Mas isso 

também foi decidido em função de não fazer uma supressão vegetal mais do 

que o necessário. Esse era o trajeto que dava a melhor condição nesse sentido. 

Aqui uma tabela comparando os dois projetos e têm algumas informações 

importantes. Aqui é o Projeto antigo e aqui o Projeto atual. O antigo tinha uma 

queda bruta de 202 metros que é a diferença do nível de água rio acima, ou 

seja, ali no reservatório principal e o nível de água rio abaixo. Então essa 

diferença aqui ela dá 205 metros. Aqui também o nível de água rio acima e rio 

abaixo teríamos uma diferença de dez metros de queda bruta em relação ao 

Projeto anterior. A potência instalada fica praticamente a mesma, de 15 ela vai 

para 15,5 MW. Uma das diferenças principais é o barramento. Antes, como 

expliquei, tínhamos uma barragem de 30 metros e o Projeto atual ele prevê dois 

barramentos: um de sete metros no Rio São Jerônimo e um de dois metros no 

Rio Boi Carreiro. Diferença importante também como eu falei para vocês, antes 

tinha um túnel de 2270 metros e mais um conduto de 774 metros. Agora isso 

aqui ficou mais distante, digamos assim, temos um canal auxiliar ali de 1400 

que vai do Rio Boi Carreiro até o Rio São Jerônimo aí o Canal Principal quase 

quatro quilômetros – que vai do reservatório principal até o Conduto Forçado, 

Conduto Forçado de mais 1300 metros até a Casa de Máquinas. E como 
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expliquei realmente essa diferença está justamente no trajeto escolhido que é o 

de menor impacto. Além disso, mudou também a TVR. Como falei no começo, 

se vocês lembram, TVR é o Trecho de Vazão Reduzida que é aquela área 

entre a barragem e o retorno da água ali para o Rio no Canal de Fuga. Isso 

aqui aumentou também um pouco, ficou um pouco maior justamente porque 

mudou a posição da Casa de Máquinas. O reservatório então era 160 hectares 

passou a ser de 16, antes era alqueires, 66 alqueires e agora ficou 6,8. E aí um 

ponto importante para destacar: a Aneel que é a Agência Nacional de Energia 

Elétrica eles usam uma medida de eficiência que é de MW/km2 alagado, a 

nossa potência instalada ficou praticamente igual entre um Projeto e outro, mas 

a área alagada ficou, praticamente, 90% menor, ela é 1/10 do que era. Então a 

nossa relação entre a potência instalada e a área alagada antes era de 9,4 MW 

para cada km2 alagado e agora é de 94 MW/km2 alagado, então aumentou em 

dez vezes a eficiência também do empreendimento. E isso quando fazemos 

uma avaliação em termos ambientais, em termos de sustentabilidade isso é 

algo muito importante para se levar em conta.   

Esse mapa aqui mostra o reservatório principal, que é o reservatório no 

Rio São Jerônimo. Algumas características: o barramento seria aqui que tem 

sete metros de altura; aqui a calha do rio. A calha do rio hoje ocupa 2,69 

hectares aqui nessa área; a área alagada adicional seria 13,71 hectares. Então 

quando falamos de área do reservatório de 16 hectares é a soma do que já é a 

calha do rio mais a área alagada, no entorno. E a vazão média do rio aqui é de 

5,63m3/seg. E também tem uma APP, uma Área de Preservação Permanente 

de 57 metros no entorno. Aí temos o reservatório secundário que é o 

reservatório do Rio Boi Carreiro. O barramento aqui é menor, ele é de dois 

metros de altura. A calha do rio, aqui, isso é interessante olhar, a área do 

reservatório total aqui é 0,08 hectares, mas a calha do rio já ocupa 0,063, 

significa que a área alagada adicional é somente de 0,017 hectares. A vazão 

média do rio é de 0,93 m3/seg e a APP no entorno aqui seria de 44 metros.   

Alguns exemplos ilustrativos. Logicamente fique claro que não será 

exatamente nesse modelo o nosso barramento, não terá esse tamanho. São 

medidas diferentes, modelos diferentes, tudo mais, mas serve para ilustrar 

como é o barramento de uma PCH. Aqui dá pra ver o reservatório, aqui dá para 
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ver o Canal de Adução e dá para ver claramente, também, que o rio em 

seguida ele não seca, né, existe uma vazão constante ali pelo vertedouro e aqui 

na foto é difícil de ver, mas tem água passando por cima também e é o que 

acontece boa parte do tempo em boa parte dos empreendimentos, que o 

excedente de água sempre também passa por cima. Por isso que uma 

barragem não é uma represa. Aqui temos outro modelo também de reservatório 

só para mostrar, dá para ver, dá para ver melhor aqui a água passando por 

cima.  

O Canal Adutor teremos dois: um é o menor que liga o Rio Boi Carreiro 

ao reservatório principal: terá uma extensão de 1400 metros e então ele terá 

oito de boca aqui por um metro e meio de profundidade. No Canal Adutor 

mesmo que é o principal ele terá 3900 metros de extensão, 13 metros de boca 

e dois metros e meio de profundidade. Só para dar um exemplo, aqui é um 

canal adutor em construção e aqui é um canal adutor pronto. Só lembrando que 

aqui é meramente ilustrativo, tendo em mente que não será exatamente dessa 

forma.   

O Conduto Forçado que é aquela área onde a água entra em um tubo é 

a área de maior inclinação que tem em todo o empreendimento. Aqui dá para 

ver que ele começa com uma altitude em relação ao nível do mar de 1170 

metros se não me engano e ele vai para 950 metros, então dá uns 200 e 

poucos metros de queda nesse trecho que é o trecho onde se aproveita 

realmente a água para gerar energia elétrica lá em baixo na Casa de Máquinas. 

O comprimento total é de 1300 metros; o tubo terá um diâmetro de dois metros 

e lá em baixo quando chegar perto da Casa de Máquinas o tubo sofre uma 

trifurcação para alimentar as três turbinas e cada um desses tubos terá um 

metro e quinze de diâmetro. Aqui exemplos do que é um Conduto Forçado 

também e a Casa de Força que também é um exemplo ilustrativo e, por 

coincidência, também, são três turbinas. A nossa também terá três turbinas, 

três geradores. Aqui é o Conduto Forçado e sofre a trifurcação aqui, a água 

alimenta as turbinas gerando energia. Depois de gerar energia a água sai pelo 

Canal de Fuga e volta para o Rio São Jerônimo aqui. A extensão total aqui do 

Canal de Fuga é de 400 metros e a largura é de 13,5 metros. Aqui mostramos, 

no mapa, lembrando aqui o reservatório principal, o canal, o Duto Forçado, a 
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Casa de Máquinas, tudo isso. Em verde aqui são as áreas que já foram 

adquiridas pela Agrária para o empreendimento e aqui, em amarelo, são áreas 

que estão em negociação.   

Agora chegamos a um ponto importante desse empreendimento que é a 

TVR – Trecho de Vazão Reduzida. Como falei, existe então esse trecho entre a 

barragem até o ponto em que a água retorna para o rio onde a vazão de água é 

reduzida em função do empreendimento. O leito do rio aqui, normal, o rio ele 

vem aqui, vem por aqui ... até encontrar a Casa de Máquinas ali; aqui é o nosso 

reservatório; aqui é o duto principal; até encontrar a Casa de Máquinas ali em 

baixo. Mas, naturalmente, o rio não depende só da própria vazão, ele tem 

vários rios afluentes. Em cada um desses pontos que marcamos em vermelho 

existe a contribuição de um rio afluente. Então temos diversas áreas aqui. A 

Área I que está marcada aqui, essa é a primeira área logo depois do 

barramento, depois da contribuição do primeiro rio afluente aqui; essa é a Área 

II; essa é a Área III onde fica a cachoeira – já sofre então a confluência aqui de 

dois outros rios; a Área IV pequenininha ali também mas tem dois afluentes – 

um aqui e outro aqui; Área V; Área VI; e a Área VII que é a última antes da 

água captada regressar ao rio ali.  

Nós montamos esse gráfico aqui que também serve para ilustrar e para 

tornar mais fácil de enxergar, qual que vai ser de fato a vazão em cada um 

desses pontos. Logo depois a água saindo do vertedouro ali, ela sai com uma 

vazão mínima de 0,7m3/seg. Mínima digo porque – isso em condições, é o 

equivalente à vazão em tempo de uma estiagem grave. Realmente esse é o 

mínimo que sairá pelo vertedouro. Na Área I já há contribuição de algumas 

vertentes ali de banhado, somando 0,16m3/seg ao rio e chega na Área I então 

com 0,43m3. Entra o primeiro afluente, mais 0,13m3 somando 0,56 e assim por 

diante. E aí em cada um dos pontos até chegar na Área VII que é a última antes 

de voltar a água para o rio, ali com uma contribuição de 0,3m3 chegando a, 

praticamente, 3m3 na última área. Aqui se vocês observarem, se vocês 

somarem aqui em baixo, vocês vão ver que... até explicando, não expliquei 

isso, mas, a Área I ela equivale a 6% em extensão do Trecho de Vazão 

Reduzida; a Área II representa 13, 18 e assim por diante. Vocês verão que mais 

de 60% da extensão do Trecho de Vazão Reduzida tem uma vazão superior 
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2m3/seg. Não é uma vazão pequena na maior parte do Trecho de Vazão 

Reduzida.   

Vamos para os Estudos Ambientais. Temos algumas áreas que são 

definidas, que são nominadas ali nos Estudos de Impacto Ambiental. Uma é a 

Área Diretamente Afetada – ADA; a outra é a Área de Influência Direta – AID 

que é uma área de 500 metros ao redor da ADA. E, além disso, temos a Área 

de Influência Indireta, no caso, é toda a Bacia do Rio São Jerônimo e ela está 

inserida em Guarapuava e Pinhão. Outro contexto importante é o hidrográfico – 

aquela área amarela que vocês estão vendo é a Bacia do Rio Paraná. E dentro 

da Bacia do Rio Paraná temos a sub-bacia Paraná/Iguaçu. E aqui está o nosso 

empreendimento, a Bacia do Rio São Jerônimo. Mostrando um pouco da 

hidrografia, isso são fotos do próprio Estudo, têm alguns afloramentos de 

rochas/basalto, depois vou explicar porque isso é importante. Os Estudos 

mostraram o clima temperado úmido; a temperatura do mês mais frio fica entre 

-3  e 18º; e a temperatura do mês mais quente é superior a 22º. Lembrando que 

estamos falando de valores médios, logicamente não estamos falando de 

extremos, tudo isso são valores médios. As chuvas: a pluviosidade fica entre 

1800 a 2000 mm anuais. Então é uma área que tem boas chuvas, boa carga de 

chuva isso é importante para o empreendimento e mais importante, também, 

não são chuvas que acontecem sazonalmente: não temos seis meses de seca 

e seis meses úmidos, temos chuvas razoavelmente ao longo do ano todo. 

Solos: neossolo litólico e cambissolo húmico. Então temos argila nessa região 

não é um solo arenoso, não é areia isso também é importante. O relevo: como 

mostramos ali a elevação dentro do empreendimento é de 215 metros – essa é 

a diferença entre a parte mais alta do empreendimento até a parte mais baixa. 

Tem esse declive de 215 metros e uma inclinação de 4,8%. A geologia: a 

região é formada por rochas basálticas e isso é importante porque a rocha 

basáltica ela proporciona uma ancoragem melhor do empreendimento. Significa 

que não há muita movimentação de solo é mais segurança estrutural para todo 

o empreendimento com isso não há preocupação. E a qualidade da água, o 

IQA, que é o Índice de Qualidade da Água se encontra na faixa entre 68 e 71, o 

que significa nas tabelas que ela se enquadra como boa.   
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No Estudo foram observados diversos usos e ocupações do solo. Como 

no caso de Silvicultura foi encontrado, ali, floresta plantada; lavoura também 

existe nessa área; tem área de pastagem; tem ocupação populacional também; 

têm áreas úmidas; vegetação nativa. Mostrando, então, em termos de Geologia 

aqui temos blocos de rocha aflorando na superfície mostrando dácitos e 

basaltos que é muito importante como nós falamos em termos estruturais ali na 

região; elevação do terreno; afloramento rochoso no leito do rio.  

Meio Biótico: caracterização da vegetação. O Bioma é a Mata Atlântica e 

a floresta é Floresta Ombrófila Mista – que é a Floresta de Araucárias a nossa 

floresta aqui da região. Algumas fotos que são do Estudo e foram tiradas ali 

mostrando esse tipo de vegetação. Durante o Estudo – tudo isso são fotos do 

Estudo – foi feita a amostragem ali e foram coletadas amostras de 1115 

indivíduos entre as quais se identificaram 51 espécies florestais. Alguns 

exemplos de impactos que já existem nessa área. (Fotos) É importante deixar 

claro que essa área nem de longe é uma área intocada, não é uma área sem 

influência humana, ou seja, ali há muito tempo já existe a influência humana, 

existe a presença humana; ali é uma área onde foi desflorestada; aqui uma 

árvore nativa também com indícios de corte. (Fotos.) Aqui temos uma área de 

queimada; lixo também no rio, infelizmente; e presença humana como um todo 

ali. Temos marcas da presença humana por todo lugar. Silvicultura como já 

mostramos; tem floresta plantada ali, também. Aqui tem mais uma área de 

queimada e também derrubada de mata ali. Só para mostrar que realmente já 

existem, infelizmente, impactos nesse lugar. Mas, como vamos mostrar à frente 

o objetivo a partir daqui, a partir do momento em que se viabilizar e for levado a 

cabo esse empreendimento, essa área, essa região ela será plenamente 

cuidada e isso é uma diferença que é importante destacar. Porque hoje não 

existem programas, nem planos de manejo, de preservação nessas áreas e 

isso passaria a ter então.  

Meio Biótico: aqui vamos falar da área total do empreendimento 35,7 

hectares é a área do empreendimento, é onde está diretamente localizado todo 

o lago, o canal... Total de vegetação a ser suprimida nesse Projeto: terá que ser 

suprimida uma área de 18 hectares de vegetação que está nesse 

empreendimento. Como compensação propomos uma recomposição de área 
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de 77 hectares e isso se daria da seguinte forma: uma proposta de 77 hectares 

destinados para compensação ambiental. Seria nessa área que definimos ali, 

essa área tem 41 hectares de mata nativa que passaria a ser preservada e 

constantemente cuidada; e 36 hectares de área a ser recuperada. Já tem uma 

área que não é mais de mata nativa foi derrubada no passado e para esse 

empreendimento essa área seria ligada ao empreendimento, ela seria a área de 

preservação do empreendimento e seriam recuperadas essas áreas. Observem 

que é o dobro: seria suprimida uma vegetação de 18 hectares e recomposto 36 

hectares.  

Meio Biótico: diagnóstico da fauna. Foram feitas amostragens no local 

durante o Estudo. Avifauna (aves) foram encontradas 259 espécies de provável 

ocorrência que não foram identificadas no momento do Estudo, mas, pelo 

bioma, pela região sabe-se que elas têm uma provável ocorrência e foram 

registradas no Estudo 153 espécies de aves. Anfíbios (répteis): 39 espécies 

prováveis e 22 que foram registradas; répteis 56 prováveis e 11 registradas. 

Mastofauna (mamíferos): 55 espécies prováveis e 33 registradas. Ictiofauna 

(peixes): 105 espécies prováveis e 12 registradas, os peixes. Entomofauna 

(insetos): 16 ordens com provável ocorrência – oito ordens foram registradas ali 

totalizando 50 espécies dentro dessas oito ordens. Essas são fotos do Estudo.  

Unidades de Conservação que estão próximas desse empreendimento, 

identificamos o Parque Estadual de Santa Clara que fica a 49 km do 

empreendimento; Parque Municipal das Araucárias fica a 29 km; a área de 

preservação ambiental Serra da Esperança 19 km e o Refúgio de Vida Silvestre 

do Pinhão 46 km. Também identificamos comunidades tradicionais na região. 

No caso, aqui, o Faxinal Bom Retiro que fica em Pinhão e que fica a uma 

distância de 2,3 km.   

Caracterização do Meio Socioeconômico. Como falamos os dois 

municípios atingidos são Pinhão e Guarapuava isso tem que ser estudado 

também, naturalmente, qual é o Meio Socioeconômico nesses dois municípios 

e aí o Estudo compreende dados oficiais do IBGE do Censo de 2010, das 

estimativas de 2019 e do Ipardes de 2020. Pinhão: no Censo tinha uma 

população de 30.200 habitantes – praticamente meio a meio entre urbano e 

rural; 32 mil habitantes na última estimativa do IBGE; as atividades econômicas 
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em ordem de importância em termos de emprego, segundo o Ipardes: 

agricultura, comércio, serviços, indústria e construção civil. Empregos 3900 

empregos; renda per capita média 2,2 salários mínimos; Índice de 

Desenvolvimento Humano, IDH, 0,654; taxa de emprego formal 12,9% no 

Censo de 2010 e 12% na última estimativa do IBGE – isso é relacionado à 

população total. Abastecimento de água: 7183 unidades atendidas; 

saneamento básico – esgoto 2392 unidades atendidas; educação 7900 

matrículas e saúde tem 15 postos de saúde, um hospital geral, duas policlínicas 

e sete consultórios. Um fato interessante é que existem dados que mostram 

uma correlação entre empreendimentos como PCHs, como Pequenas Centrais 

Hidrelétricas e um aumento regional do IDH, do Índice de Desenvolvimento 

Humano, que é o índice que mede a qualidade de vida das pessoas.  

Guarapuava, os mesmos dados. Em 2010 havia 167 mil habitantes – 

91% urbano e 8% quase 9 rural; 181 mil habitantes da última estimativa. As 

atividades econômicas em ordem de importância: serviços, comércio, indústria, 

agricultura e construção; empregos: 43 mil empregos; renda per capita 2,7 

salários mínimos; IDH de 0,731; taxa de emprego 25,7 segundo o Censo e 23,7 

na última estimava. Abastecimento de água: 65 mil unidades atendidas; 

saneamento básico e esgoto 54 mil unidades atendidas; educação temos 

44.500 matrículas no município; e saúde temos 283 consultórios, três hospitais, 

40 centros de saúde, 45 policlínicas, uma UPA e três unidades móveis com 

nível de urgência e emergência.   

Agora vamos falar dos impactos ambientais. Todo empreendimento 

causa impactos, como falei, bons e ruins; positivos e negativos. Como é que 

isso funciona para identificá-los? Existem algumas etapas. No período de 

Estudo são identificados quais são os impactos que o empreendimento irá 

causar, é feita a descrição desse impacto e também uma proposta de 

mitigação, ou seja, como é que nós podemos resolver isso. Esses impactos 

podem ser positivos ou negativos; e eles também podem se classificar entre 

locais; entre temporários, reversíveis; mitigáveis, certos, e outros ... Depois 

dessa etapa passa-se à elaboração de Planos e Programas e vamos mostrar 

para vocês, em seguida, a lista de Programas e Planos que temos planejado 

para isso, já existe isso tudo esboçado. Traçam-se as ações e alternativas; 
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traçam-se as medidas mitigadoras que se dividem entre preventivas – para 

evitar; controle – para reduzir; e compensatórias para de fato compensar o 

impacto que foi causado. Impactos ao Meio Físico foram identificados dez – que 

são 31% do total; Meio Biótico 13 impactos – 41% praticamente; e o Meio 

Socioeconômico 9, 28%.   

Vamos passar não por todos aqueles impactos, porque são muitos é uma 

lista grande e, principalmente, há uma lista grande das medidas mitigadoras. 

Porque para cada um temos várias medidas mitigadoras. Mas, é bom deixar 

claro, que após Audiência ou até no intervalo a equipe técnica e também a 

equipe da Agrária está aqui para tirar dúvidas. Quem quiser conhecer melhor 

esses Programas e como isso tudo vai acontecer e também temos uma cópia 

do EIA/RIMA, do Estudo de Impacto Ambiental aqui, quem quiser dar uma 

olhada fique à vontade.    

Primeiro impacto: perda da cobertura vegetal como nós falamos ali que 

vai ter uma área de supressão vegetal ali. Como isso será mitigado? É um 

impacto negativo, obviamente, as medidas mitigadoras são o resgate de flora: 

xaxins, orquídeas e bromélias o que significa que na área onde vai ocorrer a 

supressão vegetal a flora nativa em muitos casos aqui, como xaxins, orquídeas 

e bromélias isso vai ser resgatado e vai ser colocado em outra área justamente 

para reduzir esse impacto. Gerenciamento da supressão vegetal, ou seja, corte 

planejado, nada de fazer uma supressão além do necessário; afugentamento, 

resgate e salvamento da fauna; compensação e recomposição vegetal – como 

nós falamos ali da área que vai ser recomposta e recomposição da vegetação 

ciliar.  

Outro impacto negativo: aceleração dos processos erosivos e 

assoreamento. As medidas então são: monitoramento de instabilidade de 

encostas e taludes, ou seja, o empreendimento na verdade já é construído 

visando a não haver, a evitar, inclusive, né, processo erosivo e assoreamento; 

contenção de processos erosivos; recuperação de taludes com cobertura 

vegetal; drenagem de água pluvial – água de chuva; e manutenção periódica 

dos sistemas de drenagem.   
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Outro impacto negativo: a alteração da dinâmica hídrica. Um dos 

exemplos é o que falamos lá sobre o Trecho de Vazão Reduzida. Medida 

mitigadora: monitoramento do nível do reservatório e da vazão remanescente; 

acompanhamento e controle do enchimento do reservatório; inspeção da área 

inundada; manutenção da vazão sanitária para manutenção dos usos hídricos a 

jusante do barramento no período de operação – a jusante rio a baixo; e 

monitoramento de instabilidade de encostas e taludes.  

Impactos positivos: geração de empregos. Medidas mitigadoras: teremos 

a contratação da mão de obra preferencialmente local durante a obra e isso 

deve gerar, durante a instalação, pelo menos 150 empregos diretos e quando 

estiver em funcionamento gerará seis empregos diretos e seis empregos 

indiretos. Aumento na geração de receitas; aumento na geração de renda; 

aumento na circulação de mercadorias e serviços, principalmente durante a 

época de instalação e melhoria e manutenção dos sistemas viários locais. 

Porque, de fato, para você executar uma obra desse tamanho e para você levar 

material, para você levar pessoas até o local você precisa de estradas boas. 

Então as estradas ali da região precisam estar em boas condições. Outro 

impacto positivo: conservação das Áreas de Preservação Permanente – APPs. 

As medidas são: recomposição da APP no entorno do reservatório como 

mostramos ali; priorizar replantio com espécies ameaçadas e ou atrativas para 

a fauna – favorecer também a fauna local; cercamento das APPs; monitorar 

possíveis intervenções que possam prejudicar o desenvolvimento das áreas em 

recuperação, ou seja, não basta plantar ali, fazer a recomposição com árvores 

nativas tem que acompanhar se está dando certo todo o processo de 

recomposição ali; realizar controle de pragas e doenças nas espécies em 

recuperação; e implantação de placas informativas e orientativas.  

No total são 20 Planos e Programas que são vinculados a essas ações 

mitigadoras e vamos enunciá-los:  

“Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Plano Ambiental para  

Construção; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Plano de  
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Gestão e Monitoramento de Efluentes Líquidos na Fase de Construção; 

Plano de Desmobilização das Obras e Retiradas de Quaisquer 

Estruturas/Resíduos; Programa de Monitoramento e Controle de  

Processos Erosivos; Programa de Educação Ambiental; Programa de 

Comunicação Social; Plano de Capacitação dos Trabalhadores; Programa 

de Monitoramento da Fauna; Programa de Monitoramento e Mitigação de 

Atropelamento da Fauna; Programa de Resgate da Fauna; Programa de  

Resgate, Conservação e Manejo da Flora; Programa de Controle da 

Supressão da Cobertura Vegetação; Programa de Conservação e  

Recuperação das Áreas de Preservação Permanente; Projeto de 

Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD; Programa de Monitoramento 

da Qualidade da Água Superficial; Programa de Monitoramento e Controle 

de Macrófitas Aquáticas; Programa de Gerenciamento de Riscos; 

Programa de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências no 

Sistema Viário Municipal”.  

Mas esses Programas todos estão descritos no Estudo de Impacto 

Ambiental quem quiser conhecer mais a fundo pode procurar nossa equipe. 

Uma dúvida que frequentemente vem nesses caso é quanto que vai ser, quanto 

que isso vai gerar de impostos? Quando ela estiver em operação, quando ela 

estiver funcionando: o ICMS ele incide sobre a energia no local de consumo, ou 

seja, ele não vai incidir aqui em Guarapuava e Pinhão. Mas, retorna a parte do 

ICMS gerado, 25% para ambos os municípios. Inicialmente deve ser em torno 

de R$ 1 milhão 380 mil por ano que deve gerar isso de ICMS; PIS/Cofins: incide 

sobre o faturamento de energia com a alíquota somada dos dois de 9,25% - 

tributos federais que contribuem para o FPM que é o Fundo de Participação dos 

Municípios que é uma parte do ICMS e de outros impostos que retornam ao 

município. Outro detalhe aqui, têm esses dois tributos aqui: a Taxa de 

Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica e a Compensação Financeira pela 

Utilização de Recursos Hídricos que, aproximadamente, estima-se que chegará 

para Guarapuava R$100 mil por ano e para Pinhão R$100 mil por ano e para o 

Estado e a União R$300 mil por ano.  



21  

  

E aí apresentamos a conclusão dos Estudos de Impacto Ambiental que 

diz: “considera-se que diante das possibilidades de redução dos impactos 

negativos e pela extensão dos impactos positivos elencados neste Estudo, a 

implantação da PCH trará benefícios à região onde se prevê a sua instalação, 

possibilitando os usos múltiplos dos recursos hídricos locais que consistirá em 

importante contribuição para a solução das deficiências estruturais de 

fornecimento de energia elétrica no país. Diante do exposto acima e mais 

claramente detalhado nos capítulos que compõem o Estudo de Impacto 

Ambiental conclui-se que não foram identificados aspectos socioambientais 

restritivos para a implantação da PCH. Além disso, o empreendimento é 

compatível legal e socialmente com a política ambiental e com a legislação 

vigente do Estado do Paraná e do País. Confrontando os impactos 

prognosticados com os Programas e Medidas propostas, conclui-se pela 

viabilidade ambiental do empreendimento desde que as Medidas e Programas 

aqui propostos sejam plenamente realizados ao longo das etapas de 

Planejamento, Construção e Operação da PCH São Jerônimo. Tornando-se 

passível de ser licenciada pelo Instituto Água e Terra do Paraná”.   

Essa foi a conclusão do Estudo. Sempre sendo muito claro que o 

empreendimento, a viabilidade, o fato dele ser ambientalmente viável, dele ser 

passível de aprovação inclusive pelo IAT está sempre condicionado a que seja 

plenamente cumprido todos os programas e planos de mitigação aos impactos 

que estão previstos aqui. Seria isso, agradeço a atenção de vocês e, como 

falei, a nossa equipe está à disposição caso tenham mais dúvidas. Muito 

obrigado.  (Aplausos.)  

SR. JEAN CARLOS HEIFERICH (IAT):  Obrigado pela apresentação do 

Harald. A partir deste momento – são vinte para as nove, vamos dar 15 minutos 

de intervalo, está sendo servido um coffee break no hall de entrada e ali 

também têm os formulários para os questionamentos e perguntas. As 

perguntas podem ser feitas por escrito e as perguntas orais têm um campo lá 

para especificar.  

(Intervalo)  

SR. JEAN CARLOS HEIFERICH  (IAT):  Pedimos a gentileza de todos 

retornarem a seus assentos que vamos dar início à segunda parte desta 
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Audiência Pública. Será apresentado antes das perguntas o vídeo institucional 

que foi passado no início e teve problemas técnicos, por favor! (Vídeo 

institucional!)  

Feita essa apresentação vamos dar início à segunda parte da Audiência. 

Temos três perguntas escritas que serão respondidas pelos técnicos e 

responsáveis pela elaboração Estudo de Impacto Ambiental e também 

representantes da Cooperativa Agrária.  

( Obs: Composição da Mesa -  Renata Cavalheiro – Eng.a Florestal da 

Construnível; Robetson Wolf – Analista Ambiental da Agrária; Sandor Sohn – 

IAT; Jean – IAT; Márcio Taschelmayer – Coordenador de Energias da Agrária; 

Tiago Lazzaretti – Biólogo da Construnível; Marcos Coradi Favero – Eng.o Civil 

da Construnível.) 

A primeira e a segunda pergunta são similares uma do Alessandro de 

Guarapuava – Bairro Jordãozinho e uma do Paulo Antônio – de Guarapuava – 

Vila Carli, as duas perguntas fazem menção à Linha de Transmissão: “Qual a 

extensão da Linha de Transmissão e onde será conectada essa Linha?”  

SR. MÁRCIO TASCHELMAYER (Coordenador de Energia da Agrária):  

A informação de acesso concedida pela Copel ela pediu a conexão na 

Subestação Socorro. A Subestação Socorro tem em linha reta alguma coisa 

entre sete, oito quilômetros. Preliminarmente acreditamos que essa linha fique 

entre 10 e 11 quilômetros. O traçado dela ainda não é definitivo mesmo porque 

demanda ainda de algumas aprovações para dar sequência a esse 

detalhamento.   

SR. JEAN CARLOS HEIFERICH (Coordenador da Mesa – IAT): O  

Alessandro está aí? Está lá no fundo. E o Paulo? Já deve ter ido embora. Mas 

está respondida a pergunta? (Sim.) A próxima é do Osmar Carli – ele é do 

Bairro de Entre Rios/Guarapuava: “As empresas que farão a construção e 

fornecimento de materiais serão locais?”  

SR. MÁRCIO TASCHELMAYER (Coordenador de Energia da 

Agrária):  Osmar, sim. As empresas ainda não estão definidas, precisamos 

fazer o detalhamento do Projeto, fazer o Projeto Executivo. Mas para um 
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segundo momento a intenção é a contratação de empresas locais, dar 

preferência para essas empresas para que elas participem da concorrência em 

condições iguais e, com certeza, fechar com essas daqui.  

SR. JEAN CARLOS HEIFERICH (IAT): Respondida a pergunta? (Sim.) 

A partir deste momento vamos abrir a possibilidade se alguém tiver mais algum 

questionamento, alguma dúvida que ficou os microfones estão abertos aqui a 

pessoa pode fazer oralmente ou ainda pode fazer por escrito. Ninguém mais? 

Então, em nome do Instituto Água e Terra nós só temos que agradecer a 

presença de todos pela ordem, pela forma como fomos recebidos aqui por 

todos e para fazer o fechamento abro a palavra ao Diretor-Presidente da 

Cooperativa Agrária, o Senhor Jorge, por favor, venha até à Mesa.  

SR. JORGE KARL (Agrária): Bem, resta em nome da Cooperativa  

Agrária agradecer a todos os presentes, agradecer, também, ao Instituto de 

Terra e Água que para nós ainda é IAP, mas, enfim, pela brilhante condução 

dos trabalhos aqui hoje. Também quero agradecer e parabenizar à equipe 

interna da Agrária que elaborou o Projeto, o pessoal da Construnível também. 

Quero agradecer ao Harald pela grande apresentação aqui, ele já é um bom 

aspirante a engenheiro, para nós é uma satisfação o nosso pessoal da área 

interna da agrária ter preparado essa apresentação e, ao mesmo tempo, 

agradeço novamente a comunidade presente. Com certeza, se conseguirmos o 

andamento das licenças estaremos iniciando a obra e contemplando toda a 

comunidade de Entre Rios. Muito obrigado pela atenção e pela presença.  

(Aplausos.)  

SR. JEAN CARLOS HEIFERICH (IAT):  Queremos agradecer, mais uma 

vez, a presença do Secretário Municipal do Meio Ambiente de Guarapuava, o 

Celso, os vereadores presentes, a equipe técnica do IAT que está em grande 

número: engenheiros, biólogos, enfim, é uma equipe multidisciplinar que está 

analisando esse empreendimento e os próximo passos será receber as 

informações que obtivemos nesta Audiência Pública e lembrar que amanhã, em 

Pinhão, 19 horas, está marcada a segunda Audiência Pública e vocês estão 

convidados caso tenham interesse em participar novamente. Agradecemos e 

declaramos encerrada esta Audiência Pública. Obrigado. (Aplausos!) 
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(Obs: Audiência Taquigrafada e transcrita por Maria Elisa!) 
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 ATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA NA 

CIDADE DE PINHÃO PARA APRESENTAÇÃO E 

DISCUSSÃO DO EIA/RIMA DA PCH SÃO 

JERÔNIMO, NO DIA 05/03/2020, ÀS 19 

HORAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO. 

 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT): Boa noite a todos, a partir deste 

momento vamos dar início à Audiência Pública para a apresentação do 

EIA/RIMA da PCH São Jerônimo. Farei a leitura das previsões legais e 

Regulamento da Audiência Pública. 

“Em nome do Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, Everton Luiz 

da Costa Souza, damos as boas-vindas a todos e agradecemos 

antecipadamente a presença nessa Audiência Pública para discussão do 

empreendimento da Pequena Central Hidrelétrica São Jerônimo que tem por 

objetivo expor à comunidade os esclarecimentos, os dados e as informações 

relevantes no que tange às características do projeto, diagnóstico ambiental 

elaborado, extensão e magnitude dos impactos ambientais, medidas 

mitigadoras e compensatórias, programas ambientais propostos e, 

principalmente, recolher das comunidades interessadas ou afetadas pelo 

empreendimento sugestões, críticas e comentários que serão registrados e 

analisados no procedimento de Licenciamento Ambiental. 

Através da Portaria 075/2020, o Diretor Presidente do Instituto Água 

e Terra delegou aos funcionários Jean Carlos e Sandor Sohn, a função de 

dirigir e conduzir essa Audiência Pública.” 

Lembramos que a lista de presença deve ser assinada por todos os 

presentes e a mesma fará parte do procedimento de Licenciamento Ambiental 

desse empreendimento. Os dispositivos legais da Audiência Pública:  

“A Constituição Federal de 1988 traz no seu artigo 225, parágrafo 1º 

que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

futuras gerações. E, em seu inciso IV, determina a exigibilidade de Estudo de 
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Impacto Ambiental para aquelas atividades ou obras potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente com a devida 

publicidade. O art. 10º da Resolução Conama 237/97, dispõe que o 

procedimento de licenciamento ambiental obedecerá as várias etapas, entre 

elas, no inciso V, a necessidade de realizar audiência pública, quando couber, 

de acordo com a regulamentação pertinente e no seu inciso VI que a 

solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente decorrente de audiências públicas, quando couber, podendo haver 

reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não 

tenham sido satisfatórios. A Resolução SEMA/IAP 31/98 traz, nos seus artigos 

66 a 75, a regulamentação da realização das audiências públicas. A Resolução 

CEMA nº 105/2019, em seu art. 68, dispõe que a licença prévia para 

empreendimentos, obras ou atividades consideradas efetivas ou 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, 

dependerá de prévio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental, EIA/RIMA, ao qual dar-se-á publicidade garantida para a 

realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a 

regulamentação específica. O art. 1º da Resolução Conama 09/87 traz que a 

audiência pública referida na Resolução Conama 01/86, tem por finalidade 

expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido 

RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a 

respeito. Em seu art. 3º, ainda dispõe que: a audiência pública será dirigida por 

representante do órgão licenciador que, após a exposição objetiva do projeto e 

do seu respectivo RIMA, abrirá as discussões com os interessados presentes. 

Em seu artigo 4º, dispõe que: ao final de cada audiência pública será lavrada 

uma ata suscita”, no presente caso está sendo taquigrafada e depois será 

transcrita essa ata que será entregue ao Órgão Licenciador que fará parte do 

procedimento de licenciamento. “Serão anexados à ata todos os documentos 

escritos e assinados que forem entregues ao Presidente dos trabalhos durante 

a Sessão. Em seu artigo 5º, dispõe que: a ata da audiência pública e seus 

anexos servirão de base, juntamente com o RIMA, para análise e parecer final 

do licenciador quando da aprovação ou não do projeto.” Lembramos que 

estamos na fase de Licenciamento Ambiental Prévio e caso o empreendimento 

venha a ser licenciado o empreendedor não poderá realizar qualquer tipo de 
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atividade no local, somente com a Licença de Instalação, que é uma fase 

seguinte do processo. 

Regulamento para a Mesa de Trabalho: 

“O tempo de duração da Audiência Pública será de três horas no 

máximo. As autoridades que comporão a Mesa de abertura oficial farão o uso 

da palavra por três minutos cada sendo que após desfar-se-á a Mesa e se dará 

início aos trabalhos. Será feita a exposição dos objetivos por parte do 

empreendedor pelo tempo de 20 minutos. Serão apresentados os estudos 

técnicos, o EIA/RIMA, por parte do consultor e equipe pelo prazo máximo de 45 

minutos”. Depois vamos desfazer essa Mesa e vamos dar a oportunidade de 

quem tenha dúvidas que as façam, tem um formulário próprio para isso, e, 

dependendo da quantidade de pessoas poderemos, após a apresentação dos 

Estudos, passar para essa segunda parte da Audiência Pública que é a 

resposta aos questionamentos ou esclarecimentos das situações que não 

ficaram bem explicadas. 

“No caso de pergunta escrita deverá constar a identificação com nome e 

endereço para futuro contato se necessário. A pergunta será lida pelo 

Coordenador da Mesa. No caso de pergunta oral, no início da fala, o orador 

deverá declinar o seu nome e endereço para ficar registrado em ata. A princípio 

o tempo de intervenção para cada pergunta é de três minutos e cinco minutos 

para a resposta e de três minutos para a réplica e dois minutos para tréplica, 

esse tempo poderá variar em função do número de inscritos a critério do IAT. 

Excepcionalmente caso a pergunta não seja totalmente esclarecida haverá o 

direito de nova pergunta. O Coordenador da Mesa poderá impugnar perguntas 

mal formuladas e solicitar melhores esclarecimentos para respostas não 

satisfatórias. Caso permaneçam assuntos ou questionamentos não 

esclarecidos durante a realização da Audiência Pública, os mesmos serão 

encaminhados pela coordenação, a quem de direito, solicitando que os 

esclarecimentos necessários sejam enviados diretamente ao interessado com 

cópia para o Instituto Água e Terra para juntar o procedimento administrativo 

de Licenciamento em questão. Será aberto ainda um prazo de cinco dias úteis, 

contados a partir de hoje, para que somente os interessados que se fizerem 

presentes na Audiência Pública comprovado através da assinatura da lista de 

presença e que não tiverem suas dúvidas dirimidas poderão reformular seus 
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questionamentos por escrito e deverão protocolar no IAP sede, ou, se preferir, 

no escritório regional de Guarapuava. Ao Diretor Presidente do Instituto Água e 

Terra ou seu representante legal reserva seu direito de não emitir opinião, uma 

vez que lhe cabe a responsabilidade da decisão acerca do Licenciamento do 

projeto em questão.” 

Para compor essa Mesa de autoridades solicitamos que venha até a 

Mesa o representante da Câmara Municipal do Município de Pinhão, 

representando o Legislativo, a Vereadora Luzyanna Tavares; pedimos também 

que venha até a Mesa o representante da Prefeitura Municipal de Pinhão, 

representando o Executivo, o Vice-Prefeito Beraldo Amaral. Queremos lembrar 

que se encontra presente também o Secretário de infraestrutura, Odenilson de 

Oliveira. Convidamos também para vir à Mesa o representante do Ministério 

Público do Paraná, caso esteja presente; do Ministério Público Federal; 

pedimos que venha até à Mesa o representante do Empreendedor, a 

Cooperativa Agrária, o Senhor Diretor-Presidente Jorge Karl; pedimos a 

presença do representante da empresa de consultoria que desenvolveu os 

Estudos, a Construnível Energias Renováveis, o Engenheiro Marcos Fávero. 

Inicialmente vamos passar a palavra ao Vice-Prefeito do Município de 

Pinhão, o Senhor Beraldo Amaral, para desejar as boas-vindas a todos. 

VICE-PREFEITO BERALDO AMARAL (Pinhão): Boa noite Jean, mais 

uma vez aqui para a nossa alegria em mais uma Audiência Pública dessa 

natureza que é bastante importante; ao seu Jorge, seja bem-vindo; Engenheiro; 

e toda a comunidade que aqui está, Vereadora Luzyanna. Enfim, 

representantes aqui do Município, vejo aqui pessoas representando a 

Cooperativa Agrária. É muito importante essa noite hoje para que tenhamos aí 

uma Audiência visualizando o futuro através da energia limpa, da energia, 

digamos, assim, saudável, e que, claro, para o nosso contentamento haverá de 

trazer bons frutos e tenho certeza que durante a explanação dos 

empreendedores vai ficar muito clara a importância que isso terá para nós do 

município, para o Município de Guarapuava. Enfim, para a região nossa aqui 

de toda a Guarapuava que compreende todos os municípios ao redor: pela 

questão do empreendedorismo, pela questão do emprego, do progresso, e, 

claro, da energia limpa que é o que nos interessa, quanto menos poluentes 

tenhamos aí no nosso meio, melhor. É isso que nós esperamos e, da nossa 
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parte enquanto Executivo, queremos desejar as boas-vindas e sintam-se em 

casa, fiquem bem à vontade. 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT): Obrigado ao Vice-Prefeito 

Beraldo Amaral, mais uma vez prestigiando um evento de Audiência Pública. 

Antes de passar palavra à Vereadora Luzyanna, queremos agradecer ao 

Presidente da Câmara Municipal de Pinhão, o Senhor Rodrigo Dellê por ter 

disponibilizado o local. 

VEREADORA LUZYANNA (Pinhão): Boa noite Beraldo, nosso Vice-

Prefeito; boa noite ao senhor Jorge, Empreendedor da Agrária uma empresa 

tão importante para nós, para o nosso Município - geradora de emprego, de 

renda, de desenvolvimento. Boa noite ao Jean representando o nosso Instituto 

Ambiental do Paraná também de grande importância e boa noite ao Marcos 

Fávero, Engenheiro desse Empreendimento. Cumprimentando vocês 

cumprimentamos a toda a equipe, a todas as pessoas que estão envolvidas 

com esse Empreendimento, com a organização dessa Audiência Pública. 

Sejam bem-vindos à nossa Casa, à nossa Câmara, ficamos muito felizes em 

estar disponibilizando nosso espaço para essa discussão tão importante. 

Quero agradecer a presença de todos e cumprimentar todos que estão aqui 

conosco neste dia, dizer que é com grande alegria que estamos mais uma vez 

participando de uma Audiência Pública dessa importância. Estivemos também 

participando aqui da Audiência Pública do Grupo Reinhofer, com um 

empreendimento semelhante e ficamos feliz em saber também que o nosso 

município tem a possibilidade de voltar um dia a ser a capital da energia 

elétrica, como já fomos há algum tempo atrás. Então temos esse potencial e 

ficamos muito felizes de estar recebendo mais um empreendimento como esse, 

sabendo que é um empreendimento inovador que vai estar gerando energia 

limpa e também vai estar respeitando a nossa biodiversidade, a nossa 

natureza, trará muitos benefícios para o nosso município. Vai estar gerando 

empregos diretamente, empregos também de maneira indireta e, com certeza, 

aliada a tudo isso trará muito desenvolvimento para o nosso município. 

Agradecemos mais uma vez a vocês e desejo a todos uma excelente noite de 

trabalho. Obrigada. 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT): Obrigado à Vereadora 

Luzyanna, mais uma vez presente prestigiando um evento como esse. Vamos 
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passar agora a palavra ao Diretor-Presidente da Cooperativa Agrária, seu 

Jorge Karl. 

SR. JORGE KARL (Diretor-Presidente da Agrária): Senhoras e 

Senhores, muito boa noite, em nome da Cooperativa Agrária quero 

cumprimentar especialmente aqui o nosso Vice-Prefeito, a nossa Vereadora, 

que gentilmente nos cede esse espaço para fazermos a nossa apresentação. 

Também quero cumprimentar o Jean e toda sua equipe do IAT, para nós ainda 

é IAP, demora um tempo até a gente se acostumar e também quero dizer que 

o pessoal do IAP sempre foi muito solícito conosco em todas as demandas 

nossas e temos tido um ótimo relacionamento. Em relação ao empreendimento 

que nós propomos aqui, é uma pequena Central Hidrelétrica, ela faz parte do 

nosso planejamento estratégico e há muito tempo estamos atrás desse Projeto, 

dessa ideia, na verdade desde os anos 90. Conseguimos também melhorar 

ainda mais o Projeto tanto é que conseguimos uma redução significativa da 

área alagada sem abrir mão do potencial da futura usina. Trabalhamos hoje 

com 1/10 da área projetada inicialmente e temos a mesma energia projetada. 

Para nós a Agrária sempre teve na sua missão o respeito ao meio ambiente, há 

um bom tempo já nós mudamos a nossa matriz energética e fomos para uma 

matriz energética renovável. Temos nossas indústrias e sempre procuramos 

dentro disso uma autossuficiência e, com certeza, com esse Projeto vamos 

conseguir chegar muito perto daquilo que a gente deseja. Por outro lado, 

também, a nossa preocupação com a sustentabilidade sempre fez parte do 

nosso dia a dia, tanto da produção dos nossos cooperados como das nossas 

indústrias, tanto é que somos membros de uma plataforma global de 

sustentabilidade e, por outro lado também, há uma demanda dos nossos 

clientes. A nossa harmonia com o meio ambiente, com a sociedade e com o 

lado econômico sempre foi muito grande. Aqui, especialmente no Município de 

Pinhão temos empreendimento, temos investimento aqui por parte da 

Cooperativa: uma Unidade de Recepção, mas também temos uma grande área 

produtiva dos Cooperados que representa quase 1/3 da nossa área produtiva 

que está aqui no Município de Pinhão ou, talvez, o Município Pinhão e Reserva 

do Iguaçu. Mas, enfim, isso aqui para nós é uma honra poder ser recebido aqui 

e o nosso empreendimento tanto está em Guarapuava como em Pinhão e por 
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esse motivo fazemos essa Audiência hoje com muita satisfação. Muito 

obrigado pela presença de todos. 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT): Obrigado pelas palavras do seu 

Jorge. Gostaríamos também de agradecer a presença do Presidente da 

Associação Comercial de Pinhão, seu Anaor Coelho, o Chefe do Escritório do 

Instituto Água e Terra em Guarapuava, seu Jorge Carollo, toda a equipe 

técnica do Instituto Água e Terra que está presente hoje aqui também. A partir 

deste momento vamos desfazer a Mesa, pedimos que vocês retornem aos 

seus locais e chamamos aqui na frente agora o senhor Harald Essert para 

fazer a apresentação do Projeto e dos Estudos Ambientais que é o nosso 

objetivo aqui. 

SR. HARALD ESSERT (Agrária): Muito boa noite a todos. Cabe a mim 

fazer a exposição aqui em nome do Empreendedor, que é a Cooperativa 

Agrária. Temos uma apresentação que mostra os detalhes tanto técnicos do 

empreendimento quanto a parte ambiental. Mas, para facilitar isso, para tornar 

um pouco mais dinâmico preparamos também um vídeo que vamos mostrar 

antes dessa apresentação. Importante frisar que esse vídeo tanto mostra a 

Agrária, a Cooperativa, as suas atividades econômicas e como que essas 

atividades econômicas estão em sintonia com a sua diretriz de 

sustentabilidade. Como o senhor Jorge disse sustentabilidade é uma palavra 

chave dentro da Agrária, é um tópico muito importante está sempre em pauta. 

Então têm esses dois lados e mais a questão também, do empreendimento, 

mais ao final do vídeo mostrando resumidamente do que se trata esse 

empreendimento. Peço que seja passado o vídeo. (Vídeo da Cooperativa 

Agrária/Institucional.) 

Esperamos que o vídeo tenha respondido algumas das perguntas que 

as pessoas possam ter, mas vamos desdobrar isso na apresentação em 

seguida. Só alguns esclarecimentos em relação ao vídeo. Como falei antes, 

mostra tanto sobre a Agrária e sua visão de sustentabilidade, quanto do 

empreendimento. Por exemplo: ali apareceu uma área de 11 mil hectares de 

florestas, como o senhor Jorge disse temos uma visão de sustentabilidade e 

também de autossuficiência quanto a energia da nossa indústria. Nessa visão 

temos um florestal, um setor de florestal e a área total desse florestal é de 11 

mil hectares, mais da metade disso como foi mostrado ali é de matas nativas 
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preservadas em função desse florestal que fornece. O restante é de mata 

plantada que então fornece a madeira que é utilizada para geração de energia. 

Só para não confundir os dados essa questão foi levantada na Audiência de 

ontem, surgiu essa dúvida, talvez seja importante só frisar que a área de 

florestal não está diretamente ligada ao Empreendimento da PCH. 

Vamos em frente! Quando falamos de PCH, como já foi dito é uma 

Pequena Central Hidrelétrica, pode-se pensar assim: mas se é tão pequena, 

então por que fazer Audiência Pública, por que tanta burocracia? Porque, de 

fato, vou mostrar para vocês ela é pequena em relação a outros 

empreendimentos hidrelétricos, mas ela não é tão pequena assim e ela gera 

impactos durante a obra, durante a operação ela gera impactos, alguns 

positivos, alguns negativos. Vamos mostrar quais são esses impactos, mas já 

fique claro que para todos esses impactos temos ações mitigadoras que visam 

a reduzir esse impacto ou de fato eliminar esse impacto depois através de 

Programas e Planos que já estão previstos nesse Projeto. 

Vamos primeiro caracterizar o que que é uma PCH, uma Pequena 

Central Hidrelétrica. Existem diversos tipos de empreendimentos. Existem as 

bem pequenas que são as CGHs, Central de Geração Hidrelétrica, que geram 

de 0 a 5 MW, essas são as CGHs, é o menor tipo de empreendimento 

hidrelétrico que há. Até na foto temos um exemplo de uma CGH que funciona 

no Parque Barigui em Curitiba. E aí temos a PCH, que é como a nossa, uma 

Pequena Central Hidrelétrica. E o que caracteriza uma Pequena Central 

Hidrelétrica é uma geração entre 5 e 30 MW e uma área alagada de até 3 km² 

que é considerado um empreendimento de pequeno porte. E aí, é lógico, temos 

aqui também exemplos em Pinhão, Reserva do Iguaçu, aqui na região, as 

usinas hidrelétricas mesmo, os grandes empreendimentos que geram acima de 

30 MW. Temos a usina hidrelétrica de Foz do Areia que é a maior do Paraná. 

Caracterizando o nosso Empreendimento: é uma PCH, 5 a 30 MW, a nossa 

PCH São Gerônimo vai gerar 15,5 MW. 

Vamos explicar as partes, como que funciona uma PCH. Ela tem 

algumas partes importantes: ela tem uma barragem, a nossa será em concreto; 

ela terá um reservatório, as PCH têm um reservatório no qual se capta água 

através do Canal Adutor, desse Canal Adutor a água vai para um Conduto 

Forçado que é basicamente um tubo grande, os nossos tubos terão dois 
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metros de diâmetro para captar essa água; e uma Casa de Força que é onde 

de fato é gerada a energia; depois disso tem o Canal de Fuga que é a saída da 

água depois da geração da energia elétrica e o retorno ao rio. 

Temos algumas observações importantes já a fazer desse ponto. Como 

temos uma barragem a captação de água e o retorno da água aqui, esse 

trecho desde a barragem até onde a água retorna através do canal de fuga, 

esse trecho é chamado de Trecho de Vazão Reduzida, ou TVR, é um trecho 

onde o volume de água vai ser menor do que seria o natural do rio em função 

da barragem e da captação, mas vamos mostrar isso mais em detalhes depois. 

Não significa que vai secar esse trecho aqui, não. Vai ter uma vazão, vai ter 

uma vazão boa e vamos desdobrar isso mais à frente, mas que já fique claro 

para que quando a gente falar de Trecho de Vazão Reduzida é desse trecho 

que estamos falando. 

Outra coisa importante. Às vezes surge as dúvidas: uma PCH ela suja o 

rio? Não, uma PCH ela não suja o rio pela característica do próprio 

empreendimento e, além disso, aqui, no Canal Adutor terá um sistema de 

grades e esse sistema de grandes faz a coleta, a retenção de lixo e outros 

detritos que possam estar no rio. Esse detrito, esse lixo que estiver ali é 

coletado por meio de um sistema de limpa grades e partir desse momento esse 

lixo, esse detrito entra no Sistema de Gerenciamento de Resíduos da 

Cooperativa e daí é dada uma finalidade, uma destinação adequada para esse 

resíduo. Deixando claro que, além de não poluir e de não sujar o rio, a PCH 

contribui para a limpeza do rio. 

Vamos a um breve histórico do nosso Empreendimento. Tudo começou 

em 1990 quando foi feito o inventário hidrelétrico do rio São Jerônimo. Em 1994 

foi aprovado o Projeto Básico da PCH Agrária. Em 1994 foi dada a outorga 

para aproveitamento de energia hidráulica, mas, em 2000, essa outorga foi 

extinta. Em 2002 foi autorizada a empresa Brascan a explorar o potencial 

hidráulico do Rio São Jerônimo. Em 2009 houve somente uma mudança de 

denominação, antes era Brascan e a Brascan passou a ser denominada 

Brookfield. Em 2015 a Agrária adquiriu o Projeto da Brookfield. Também em 

2015 foi feita a solicitação da revisão do método construtivo a fim de reduzir os 

impactos ambientais e isto foi feito. Vamos mostrar isso em seguida como foi 

feito, mas o novo Projeto tem uma redução grande em relação aos impactos 
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ambientais. Em 2016 teve a alteração do prazo de vigência da outorga e da 

titularidade. Em 2018, registro de adequabilidade dos Estudos. Em fevereiro de 

2019 foi a entrega do Estudo de Impacto Ambiental, EIA, e o Relatório de 

Impacto ao Meio Ambiente, RIMA. Em 17/09/2019 foi publicado o edital de 

entrada do EIA/RIMA. Em 26/11/2019 foi feita a vistoria em campo por parte do 

IAP e em 29/01/2020 foi feita a publicação de chamamento da Audiência 

Pública, é o momento em que nós estamos. E, por fim, agora a realização das 

Audiências Públicas: ontem dia 04/03 lá em Entre Rios, em Guarapuava; e hoje 

em Pinhão que são os dois municípios diretamente afetados pelo 

empreendimento. 

Onde está localizado esse empreendimento: aqui ficaria o reservatório 

principal nessa área azul; aqui ficaria a Casa de Máquina; aqui a Colônia 

Vitória Entre Rios e ali onde marca a seta é o Centro Cultural onde foi efetuada 

a Audiência Pública ontem e a distância que marcamos do Centro Cultural até 

onde ficaria a Casa de Máquinas dá 9,3 km, uns 20 minutos e aqui da Câmara 

Municipal de Pinhão até o lago principal, do reservatório principal, daria 33,8 

km pelo trecho mais curto, em torno de 1 hora. 

Como foi falado antes, o Projeto foi revisado para redução do Impacto 

Ambiental. Então vamos comparar neste momento como era o Projeto antigo e 

como ficou o Projeto novo. 

O Projeto antigo previa um reservatório principal, uma área alagada de 

160 hectares e uma barragem de 30 metros de altura. Aqui dá para ver 

também, aqui é o Canal Adutor e ali é a Casa de Máquinas. O novo Projeto 

prevê um reservatório principal aqui de 16 hectares, ou seja, 1/10 da área que 

seria alagada no Projeto original; uma barragem de 7 metros no reservatório 

principal e uma barragem de 2 metros; uma barragem secundária no Rio Boi 

Carreiro. Essa barragem aqui que é realmente bem menor, a área alagada aqui 

também é bem pequena, vamos mostrar isso em mais detalhes depois, mas 

essa parte é importante justamente para ajudar a suprir o lago principal e 

ajudou, inclusive, a reduzir a área alagada total. 

Nós teríamos daqui no Rio Boi Carreiro um canal ligando ao reservatório 

principal de 1400 metros. Aqui, o reservatório principal, um Canal Adutor 

também para coleta de água de 3947 metros e partir dessa área vermelha aqui 

um Duto Forçado que, como falei, é um tubo que teria 2 metros de diâmetro 
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levando a água no trecho mais inclinado até a Casa de Força ali embaixo e, por 

fim, o retorno da água que é o Rio São Jerônimo. Aqui um mapa mostrando a 

comparação dos dois para ver a diferença entre os dois Projetos. 

Essa tabela aqui mostra alguns detalhes do Projeto antigo, um 

comparativo com o atual. As diferenças principais para nós observarmos: 

queda bruta não mudou muito, mas ela mudou de 205 para 215 metros. E o 

que se chama de queda bruta aqui? É a diferença entre o nível de água rio 

acima, a montante, ou seja, na parte mais alta do Projeto, e o nível de água a 

jusante, ou seja, rio abaixo, na parte mais baixa do Projeto. Essa é a diferença, 

que aqui dá 205 metros e aqui dá 215. Potência instalada praticamente fica 

igual também, 15 MW era o Projeto original e agora são 15,5 MW. 

Diferenças importantes a partir daqui, barramento. O barramento original 

era de 30 metros de altura e o novo Projeto prevê um barramento principal de 7 

metros no Rio São Jerônimo e um barramento secundário de 2 metros de 

altura no Rio Boi Carreiro. Circuito hidráulico, ou seja, túnel, canal, e tudo mais, 

no Projeto antigo tinha um túnel de 2274 metros e mais um conduto de 774. O 

Projeto atual tem um canal auxiliar que é aquele que liga o Rio Boi Carreiro ao 

reservatório principal de 1400 metros; Canal principal 3947 metros e o Conduto 

de 1318 metros. Realmente essa distância desde o reservatório até a Casa de 

Máquinas que é a soma dessas distâncias aqui, desse 3947 mais o 1318 aqui 

ficou maior em relação ao Projeto anterior e uma das causas disso porque que 

essa distância ficou maior é que o Projeto atual prevê um trajeto que cause 

menos impacto, que demande menos supressão vegetal. Por isso foi escolhido 

esse trajeto justamente para causar um impacto menor no tocante à supressão 

vegetal. 

Lembram ali no começo que eu falei de TVR, que é o Trecho de Vazão 

Reduzida, que é aquele trecho entre a barragem até o retorno da água depois 

da Casa de Máquinas ali, ele foi de 19 km para 22 km. 

Reservatório, como disse antes, o Projeto antigo previa uma área 

alagada de 160 hectares que dava 66 alqueires. Projeto atual 16,4 hectares, 

1/10 praticamente do que era antes, 6,8 alqueires. E aí é importante fazer uma 

correlação aqui, a Aneel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, usa 

uma medida de eficiência que é MW/km², ou seja, MW gerados para cada km² 

alagado, para o tamanho do reservatório. Se antes a potência instalada ficou 
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praticamente igual, mas a área alagada diminuiu 90%, ela ficou 1/10 do que era 

a área original, antes o Projeto antigo previa uma eficiência de 9,4 MW por km² 

alagado e já no Projeto atual temos 94 MW/km² alagado. O Projeto se tornou 

mais eficiente e isso quando a gente fala de projetos que têm como visão de 

sustentabilidade, diminuir o impacto causado é um dado muito importante. 

Esse mapa mostra o reservatório principal do reservatório do Rio São 

Jerônimo, aqui vocês podem ver aqui é o leito hoje do rio, essa área com um 

azul de tonalidade diferente; e aqui seria a área a ser alagada; aqui ficaria o 

barramento de 7 metros de altura. A calha do rio ela hoje já ocupa 2,69 

hectares nesse trecho e a área alagada daria uma área adicional de 13,71 

hectares, no total a área do reservatório de 16,4 hectares. A vazão média do rio 

aqui é de 5,63 m³/s e a APP, Área de Preservação Permanente, teria 57 metros 

no entorno. 

Reservatório secundário que é o reservatório do Rio Boi Carreiro teria 

um barramento de 2 metros de altura; a calha do rio e aqui é importante 

observar, a área do reservatório total terá 0,08 hectares, mas a própria calha 

do rio já ocupada 0,06. Então a área alagada adicional é somente de 0,017 

hectares, somando aqui o 0,08. A vazão média nesse trecho é 0,93 m³/s e a 

Área de Preservação Permanente seria de 44 metros. 

Aqui temos alguns exemplos, são fotos ilustrativas de como que são 

barramentos de PCHs. Logicamente, tendo em mente que isso é só um 

exemplo, não vai ter esse tamanho, não vai ser exatamente esse modelo, mas 

é só para ter ideia de como que é um barramento de uma PCH, talvez nem 

todos estejam familiarizados. 

Aqui é o reservatório, aqui temos o Canal de Adução, ou seja, o canal 

por onde é captada a água que vai depois para a PCH para geração de 

energia. E aqui dá para ver que a água não está limitada somente ao 

reservatório, a água passa, ela tem vertedouros no barramento que permitem 

que a água passe e esse volume de água que passa, o mínimo de água que 

passa por esse vertedouro é chamado de vazão sanitária, e a vazão sanitária é 

o volume de água equivalente ao volume de água normal do rio em um período 

de longa estiagem. E aqui, também, um pouco difícil de ver na foto, mas a água 

também passa por cima do barramento e isso é normal em uma PCH, é que o 

excedente também segue o fluxo normal do rio, ele passa por cima do 
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barramento e continua o fluxo normal. Nessa outra foto aqui conseguimos ver 

um pouco melhor a água passando por cima, isso é um outro exemplo também 

de reservatório de barragem. 

O Canal Adutor que é aquele canal de onde se capta a água do 

reservatório, teremos dois: o canal do rio São Jerônimo que é o canal principal 

ele teria uma extensão de 3947 metros. Aqui de cima, de boca teria 13 metros 

e de profundidade 2,5 metros. Já o canal do Rio Boi Carreiro, que é bem 

menor, teria 1400 metros de extensão e teria 8 metros de boca e 1,5 metro de 

profundidade. Aqui só um exemplo também para entendermos o Canal Adutor, 

aqui é um canal adutor em construção. E aqui um Canal Adutor já em 

funcionamento tendo em mente que não será necessariamente assim, isso são 

só imagens que achamos para ilustrar essa apresentação. O Conduto Forçado 

que é aquele no momento em que a água entra em um tubo é o trecho de 

maior declive, tem a maior inclinação aqui, isso é justamente porque é a região 

ali onde se usa a energia potencial da água para gerar energia elétrica aqui 

embaixo. Está pequeno o número, mas aqui em cima é o ponto mais alto do 

Conduto Forçado, ele começa em 1170 metros em relação ao nível do mar e 

aqui embaixo chega em 950 metros, então ele tem essa queda de 200 e 

poucos metros e é aí que se aproveita realmente a força da água. Essa 

extensão toda é de 1318 metros, o tubo na maior parte do trecho terá 2 metros 

de diâmetro. E só no final, chegando aqui na Casa de Máquinas, ele sofre uma 

trifurcação, cada um desses tubos menores de 1,15 metros de diâmetro, 

alimenta uma das turbinas para gerar energia. Aqui um exemplo também de 

conduto forçado. E aqui a Casa de Força, também é um exemplo ilustrativo, 

mas por coincidência também aqui tem três turbinas como também vai ser no 

caso da PCH São Jerônimo e aqui dá para ver como será. Ali vem o conduto 

forçado, sofre a trifurcação aqui em tubos menores e aí que alimentam as 

turbinas gerando eletricidade. 

E, por fim, depois de sair da Casa de Força aqui, a água sai pelo Canal 

de Fuga e volta ao rio São Jerônimo. Essa extensão daqui até o Rio São 

Jerônimo é de 400 metros e a largura é de 13,5 metros. Aqui dá para ver 

também nesse mapa, só lembrando aqui, o reservatório principal, aqui o Canal 

Adutor, até lá embaixo a casa de máquinas; aqui em verde são as áreas que já 
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foram adquiridas agora pela Agrária para fazer esse empreendimento e as 

áreas em amarelo são as que estão em negociação ainda. 

E agora chegamos àquele assunto que falei antes, lembram do Trecho 

de Vazão Reduzida que é a área desde o reservatório até a Casa de Máquinas. 

Observem aqui nessa linha azul, esse é o rio São Jerônimo, ele passa por aqui 

e vai para lá. Aqui é o reservatório principal e aqui o barramento de 7 metros. 

Como nós captamos água aqui que vai até a Casa de Máquinas ali embaixo, 

esse trecho a partir do barramento até aqui é chamado de Trecho de Vazão 

Reduzida porque o volume de água é menor nesse trecho aqui. Mas, o rio não 

depende só da própria água, ele tem outros afluentes, outras fontes de água 

que contribuem para o seu volume de água e esses afluentes onde se ligam ao 

Rio São Jerônimo, a gente marcou com pontos vermelhos, têm vários afluentes 

chegando ao Rio São Jerônimo. Aí separamos isso em áreas. A primeira Área 

é logo depois da barragem do vertedouro aqui até antes do primeiro afluente; a 

Área II, vai depois do primeiro afluente; Área III aqui é onde fica a cachoeira, 

ela já sofre a confluência de dois afluentes; Área IV pequenininha aqui, dois 

afluentes bem perto aqui um do outro e assim por diante; Área V, Área VI, Área 

VII que é a última área antes do retorno da água ali por meio do Canal de 

Fuga. 

Esse gráfico mostra como que vai ficar esse volume de água dentro do 

Trecho de Vazão Reduzida. Essa primeira parte é logo depois da saída de 

água do vertedouro e isso aqui, digamos, é o menor volume, é a vazão 

sanitária de 0,27. Em seguida, dentro dessa primeira área aqui antes de chegar 

ao primeiro afluente,  temos a contribuição de algumas vertentes ali na área e 

também banhados e outras fontes de água e somadas aqui na Área I, antes de 

chegar o primeiro afluente já temos uma vazão de 0,43 m³/s. Na Área II a 

contribuição do primeiro afluente, mais 0,13 já chega a 0,56 m³ e assim por 

diante até chegar à Área VII que é aquela última área antes da água voltar pelo 

Canal de Fuga com 2,92 m³/s. Observem aqui também embaixo fizemos uma 

linha aqui com percentuais, isso se refere, que esse trecho corresponde à 

distância total dentro do Trecho de Vazão Reduzida, por exemplo, a Área I 

corresponde a 6% do Trecho de Vazão Reduzida. Se vocês somarem aqui as 

últimas três colunas vão ver que mais de 60% do Trecho de Vazão Reduzida 

vai ter uma vazão maior que 2 m³/s o que é uma vazão muito boa. Esse gráfico 
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também está proporcional, então dá para ver como que esses outros afluentes 

contribuem. 

Vamos aos Estudos Ambientais. Quando estamos falando dos Estudos 

Ambientais eles se caracterizam dentro de algumas áreas: Área Diretamente 

Afetada que é essa em verde aqui que é exatamente o empreendimento e a 

área alagada e tudo mais; e, 500 metros em volta dessa ADA, que é a Área 

Diretamente Afetada, temos a AID, que é a Área de Influência Direta. E, além 

desses, temos a Área de Influência Indireta, que é toda essa área aqui e que 

corresponde à bacia do Rio São Jerônimo. 

Outro contexto também importante, nesse mapa podemos ver em 

amarelo, isso aqui é a bacia do Rio Paraná e dentro da bacia do Rio Paraná 

temos a sub-bacia Paraná-Iguaçu, que é essa área toda em azul aqui; e aqui o 

nosso empreendimento dentro da sub-bacia Paraná-Iguaçu. 

Hidrografia. Mostrando aqui algumas fotos do Estudo, por exemplo, 

alguns afloramentos de rocha, isso aqui é importante depois vou explicar por 

quê. O clima temperado úmido nessa região ali do empreendimento; a 

temperatura do mês mais frio fica entre -3 e 18ºC, são dados do Estudo; a 

temperatura do mês mais quente é superior a 22ºC, só lembrando que estamos 

falando de números médios não estamos falando de extremos. As chuvas: a 

pluviosidade fica entre 1800 e 2000 milímetros anuais, isso é uma chuva de 

volume bom e isso é bem importante para um empreendimento desse tipo que 

tenha chuvas de volume bom e mais importante que isso é que as chuvas não 

se concentram só em determinadas épocas, a chuva ocorre mais ou menos de 

forma bem distribuída, de forma homogênea ao longo do ano. Não temos 

assim, por exemplo, seis meses de seca e seis meses de período úmido, o ano 

todo tem chuva. 

O solo é neossolo litólico e o cambissolo húmico, ou seja, temos argila 

nessa região, não é um solo arenoso, não é areia ali, e isso também é muito 

importante para um empreendimento desse tipo. 

O relevo. A elevação dentro do empreendimento é de 215 metros que 

vai do ponto mais alto do empreendimento até a parte mais baixa, temos essa 

inclinação de 4,8%. 
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A geologia: são rochas basálticas e por que isso é importante? Porque 

as rochas basálticas permitem uma ancoragem estrutural naquele local, isso dá 

mais firmeza, dá mais segurança estrutural para empreendimentos desse tipo. 

E a qualidade da água, o IQA, que é o Índice da Qualidade da Água, no 

Estudo se encontra na faixa entre 68 e 71, o que é caracterizado como uma 

água boa. 

Cobertura e uso do solo, o que o Estudo encontrou de tipos de cobertura 

e uso de solo nessa região. Silvicultura, ou seja, floresta plantada; lavoura; 

área de pastagem; ocupação populacional; áreas úmidas; vegetação nativa. 

Em termos de geologia como falamos ali sobre as rochas basálticas, aqui 

temos alguns exemplos do Estudo, blocos de rocha marcando a superfície e 

aqui também afloramentos de dácitos e basaltos. Como falei para vocês isso é 

importante para o empreendimento desse tipo. Elevação do terreno também, 

um exemplo aqui; afloramento de rocha no leito do rio também. 

Meio Biótico: caracterização da vegetação. O empreendimento o bioma 

é Mata Atlântica e a florestal é do tipo Ombrófila Mista, também conhecida 

como Florestal de Araucárias, a nossa floresta de Araucárias aqui. E aqui 

algumas fotos do Estudo mostrando esse tipo de vegetação. 

Durante o Estudo, e isso também são tudo fotos do Estudo, foram 

amostrados 1115 indivíduos florestais, vegetais, dos quais identificados 51 

espécies florestais dentro dessa amostragem. Essa região já conta com alguns 

impactos ali no local e é importante frisar que esses impactos eram anteriores à 

aquisição do local pela Agrária, a presença humana ali não é de agora, é uma 

presença humana já bem consolidada ali nessa área. Temos aqui mostrando 

uma área já desflorestada; um corte de árvore nativa; uma área com sinais de 

queimada; lixo também no rio; e presença humana bem caracterizado. Aqui 

algumas fotos. Floresta plantada como falamos; silvicultura. Aqui mais uma 

área de queimada, bem próxima inclusive da floresta; e aqui mais 

desmatamento. 

É importante frisar que não é uma área intocada, não é uma área de 

floresta virgem. Ali tem habitação humana, tem presença humana há bastante 

tempo e muitos impactos existentes nesse local. Inclusive, como vou mostrar à 

frente depois, temos vários Programas e Planos para mitigar não só os 

impactos ambientais que o nosso Empreendimento vai causar, como também 
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para prevenir que ocorram outros impactos como já ocorrem nesses locais. 

Então, realmente, para ter um cuidado nessa área para que toda a floresta 

nativa, todo o bioma ali seja devidamente conservado. 

A área total do empreendimento, considerando o lago, o Conduto, o 

Canal Adutor, tudo mais, daria 35,74 hectares e para executar, para construir 

teria que haver um total de vegetação a ser suprimida nessa área de 18,5 

hectares. Contudo, já propomos e isso faz parte do Projeto, isso está nos 

Estudos, a aprovação inclusive do Projeto está condicionado, digamos, que a 

gente respeite tudo que está sendo proposto aqui,  propomos uma reposição 

de área de floresta nativa de 77 hectares que vai se dar da seguinte forma: 

seria nessa área aqui e já definimos qual seria essa área; ela conta com 41 

hectares de mata nativa que passa a ser preservada e mais 36 hectares de 

área a ser recuperada, porque como vocês podem ver têm várias áreas aqui 

onde não têm mais a floresta nativa. Isso tudo seria recuperado e passaria 

então a ser devidamente cuidado. 

Diagnóstico de fauna. Na amostragem também durante o Estudo 

registramos a presença de 153 espécies, mas também identificamos no Estudo 

259 espécies de aves com provável ocorrência; anfíbios, 39 que têm provável 

ocorrência ali no local do empreendimento e foram registrados 22 durante o 

Estudo. Répteis 56 espécies com provável ocorrência e registradas 11. E aqui 

são fotos do Estudo mesmo que foram feitas no local. 

Mastofauna, mamíferos, são 55 espécies com provável ocorrência e 

foram registradas no local 33; Ictiofauna, peixes, 105 espécies de provável 

ocorrência, 12 registradas. E Entomofauna, que são os insetos, 16 ordens com 

provável ocorrência - foram registradas no local 8 ordens compreendendo 50 

espécies. 

Algumas Unidades de Conservação que estão próximas ao 

empreendimento: temos o Parque Estadual de Santa Clara que fica 49 km; o 

Parque Municipal das Araucárias, em Guarapuava, fica 29 km; a área de 

preservação ambiental, Serra da Esperança, fica 19 km; e o Refúgio de Vida 

Silvestre do Pinhão que fica a 46 km. Além disso, também, têm nas 

proximidades comunidades tradicionais, no caso uma, é o Faxinal Bom Retiro, 

aqui, em Pinhão, que fica a 2,3 km de distância. 
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Caracterização do Meio Socioeconômico. O Estudo usou dados oficiais 

do IBGE e do Ipardes: especificamente os dados do Censo do IBGE em 2010, 

as estimativas do IBGE de 2019 e os dados do Ipardes de 2020. O Estudo foi 

feito pelos dois Municípios impactados, Pinhão e Guarapuava, mostrando 

primeiro Pinhão. População no Censo de 2010, 30 mil habitantes, praticamente 

igualmente dividido entre urbano e rural; e, na estimativa de 2019, 32.300 

habitantes. Atividade econômica, aqui por ordem de importância no tocante a 

empregos segundo Ipardes: agricultura; comércio; serviços; indústria e 

construção civil; 3900 empregos; renda per capta 2,2 salários mínimos; Índice 

de Desenvolvimento Humano, IDH, 0,654; taxa de emprego formal, 12,9% em 

2010 e a estimativa é de 12% hoje; abastecimento de água, 7183 unidades 

atendidas; saneamento básico e esgoto, 2392 unidades atendidas; educação 

7936 matrículas e em questão de saúde tem 15 postos de saúde, um hospital 

geral, duas policlínicas e 7 consultórios segundo o Ipardes em 2019. 

Guarapuava em 2010 tinha uma população de 167 mil habitantes 

divididos entre 91% urbano e quase 9% rural; hoje, pela estimativa, 181 mil 

habitantes. Atividades econômicas: serviços, comércios, indústria, agricultura e 

construção; 43 mil empregos; renda per capita de 2,7 salários mínimos. Índice 

de Desenvolvimento Humano, IDH, 0,731; taxa de emprego formal; 25,7% no 

Censo de 2010 e 23,7 agora; abastecimento de água 65 mil unidades 

atendidas; saneamento básico, esgoto, 54 mil unidades atendidas; educação, 

44.500 matrículas; e em questão de saúde - 283 consultórios, 3 hospitais, 40 

centros de saúde, 45 policlínicas, uma UPA e 3 unidades móveis com nível de 

urgência e emergência segundo o Ipardes. 

Talvez uma informação interessante é que têm estudos que fazem uma 

ligação entre empreendimentos desse tipo, como PCHs, e um aumento 

regional do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o índice 

que mede a qualidade de vida da população. 

Avaliação dos Impactos Ambientais. Para fazer um empreendimento 

desse tipo você tem que identificar todos os impactos que vai haver. Alguns, 

como falei, são bons e alguns são ruins. Para isso têm algumas etapas: 

primeiro se faz a identificação do impacto e a sua descrição e em seguida uma 

forma de mitigar, ou seja, reduzir esse impacto. Ele pode ser classificado entre 

positivo e negativo; pode ser também local, temporário, reversível, mitigável, 
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certo e outros. Em seguida ele passa por uma etapa de elaboração de planos e 

programas; ações e alternativas a esses impactos; e, por fim, se chega às 

medidas mitigadoras que podem ser preventivas; podem ser de controle ou 

podem ser compensatórias. No nosso Estudo foram identificados dez impactos 

ao Meio Físico, o que dá 31% do total; 13 impactos ao Meio Biótico, 

praticamente 41% do total; e Meio Socioeconômico 9,28%. 

Não vamos mostrar todos os impactos, mas vamos mostrar alguns deles 

especificados aqui que achamos mais importantes ou não mais importantes, 

mas mais fáceis de mostrar aqui na Audiência e também as medidas 

mitigadoras que estão ligadas a cada um desses impactos. Começando aqui 

por perda de cobertura vegetal, como já falamos, vai ter uma vegetação a ser 

suprimida durante o período de construção, obviamente é um impacto negativo. 

O que vai ser feito para mitigar isso? Será feito o resgate de flora de xaxins, 

orquídeas e bromélias. Isso significa que na área onde a vegetação será 

suprimida, será feito um resgate dessa flora de xaxins, orquídeas e bromélias e 

ela será levada a um outro local. 

Gerenciamento da supressão vegetal: vai ter corte planejado, ou seja, 

como nós já falamos antes, não fazemos a supressão vegetal além do 

necessário; afugentamento, resgate e salvamento da fauna; compensação e 

recomposição vegetal. Como já falamos ali na questão da área de 

compensação vegetal; e recomposição da vegetal ciliar em torno do rio e 

também do reservatório. 

Outro impacto: aceleração dos processos erosivos e assoreamento - 

também um impacto negativo. Medidas mitigadoras: monitoramento de 

instabilidade de encostas e taludes; contenção de processos erosivos; 

recuperação de taludes com cobertura vegetal; drenagem de água pluvial e 

manutenção periódica dos sistemas de drenagem. Em suma, o 

empreendimento será construído justamente com vistas a evitar a erosão e o 

assoreamento, até porque isso não é interessante para o próprio 

empreendimento que isso ocorra. 

Outro impacto negativo: alteração da dinâmica hídrica como falamos 

antes do TVR, Trecho de Vazão Reduzida. Medidas mitigadoras: 

monitoramento do nível do reservatório e da vazão remanescente; 

acompanhamento e controle do enchimento do reservatório; inspeção da área 
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inundada; manutenção da vazão sanitária para manutenção dos usos hídricos, 

a jusante, ou seja, rio abaixo do barramento no período de operação, e 

monitoramento de instabilidade de encostas e taludes. 

Outro impacto, dessa vez um positivo, geração de empregos. 

Contratação de mão de obra preferencialmente local na questão da instalação 

do empreendimento. Haverá pelo menos 150 empregos diretos e durante a 

operação haverá seis empregos diretos e seis indiretos. Vai haver também um 

aumento na geração de receitas, aumento na geração de renda, aumento na 

circulação de mercadorias e serviços na região; melhoria e manutenção dos 

sistemas viários locais. Por que isso? Porque para que seja construída a PCH, 

para que seja levado o material de construção, os equipamentos, as pessoas e 

tudo mais a estrada tem que estar boa e depois também quando estiver em 

funcionamento vai ter que ser feita a manutenção, os funcionários vão ter que 

chegar e tudo mais, tem que ser feita uma manutenção do sistema viário. 

Outro impacto positivo também: conservação das Áreas de Preservação 

Permanentes, APPs. Medidas mitigadoras: recomposição da Área de 

Preservação Permanente no entorno do reservatório; priorizar replantio com 

espécies ameaçadas e/ou atrativas para a fauna, ou seja, ter também um 

benefício para a fauna local; cercamento das APPs para protegê-las; monitorar 

possíveis intervenções que possam prejudicar o desenvolvimento das áreas 

em recuperação; realizar controle de pragas e doenças nas espécies em 

recuperação. Isso é importante porque não basta fazer a recuperação vegetal, 

plantar as mudas e nunca mais cuidar, o objetivo é realmente que essa 

recomposição seja bem feita e que ela ocorra de fato que a floresta ali se 

desenvolva; e implantação de placas informativas e orientativas. 

Ligado a essas ações mitigadoras temos 20 Planos e Programas que 

serão implantados juntos com o empreendimento, desde o momento do início 

da construção. Esses Planos são os seguintes:  

“Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Plano Ambiental 

para Construção; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Planos 

de Gestão e Monitoramento de Efluentes Líquidos na Fase de 

Construção; Plano de Desmobilização das Obras e Retiradas de 

quaisquer estruturas e resíduos; Programa de Monitoramento e Controle 

de Processos Erosivos; Programa de Educação Ambiental; Programa de 
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Comunicação Social; Plano de Capacitação dos Trabalhadores; Programa 

de Monitoramento da Fauna; Programa de Monitoramento e Mitigação de 

Atropelamento da Fauna; Programa de Resgate da Fauna; Programa de 

Resgate, Conservação e Manejo da Flora; Programa do Controle da 

Supressão da Cobertura Vegetal; Programa de Conservação e 

Recuperação das Áreas de Preservação Permanente; Projeto de 

Recuperação de Áreas Degradadas, PRAD; Programa de Monitoramento 

da Qualidade da Água Superficial; Programa de Monitoramento de 

Controle da Macrófitas Aquáticas; Programa de Gerenciamento de 

Riscos; Programa de Segurança Viária e de Mitigação das Interferências 

no Sistema Viário Municipal”.  

Deixando claro que esses Programas e Planos são condição para que o 

Projeto seja aprovado e para que ele possa ser executado e para que, 

inclusive, a PCH entre em Operação. 

Uma dúvida frequente que surge nesses casos é quanto que vai ser a 

geração de impostos quando a PCH estiver em operação. O ICMS incide sobre 

a energia no local de consumo, no caso é a autoprodução para Guarapuava e 

Pinhão, a Agrária vai gerar energia para consumo próprio e retorna parte do 

ICMS gerado 25% para ambos os Municípios, incialmente gerará R$ 1 milhão e 

380 mil por ano em ICMS. PIS/CONFINS incidem sobre o faturamento de 

energia com a alíquota somada dos dois, de 9,25%; tributos federais que 

contribuem para o Fundo de Participação dos Municípios que é o dinheiro que 

retorna para os Municípios, uma parte do ICMS e outro impostos. Além disso 

temos também esses dois tributos aqui: a Taxa de Fiscalização de Serviços de 

Energia Elétrica e a Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 

Hídricos. Os valores aproximados para Guarapuava e para Pinhão é de 100 mil 

por ano e mais Estado-União também recebem R$ 300 mil por ano desses dois 

tributos. É uma estimativa já com base do tamanho do empreendimento, 

tamanho do reservatório e tudo mais. 

E agora chegamos a parte da conclusão. Isso aqui é a conclusão do 

Estudo de Impacto Ambiental e vou ler até para frisar alguns pontos 

importantes. A conclusão foi a seguinte: “considera-se que diante das 

possibilidades de redução dos impactos negativos e pela extensão dos 

impactos positivos elencados neste Estudo a implantação da PCH trará 
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benefícios à região onde se prevê a sua instalação, possibilitando os usos 

múltiplos dos recursos hídricos locais e consistirá em importante contribuição 

para a solução das deficiências estruturais de fornecimento de energia elétrica 

no país. Diante do exposto acima e mais claramente detalhado nos capítulos 

que compõem o Estudo de Impacto Ambiental, conclui-se que não foram 

identificados aspectos socioambientais restritivos para a implantação da PCH. 

Além disso o empreendimento é compatível, legal e socialmente com a política 

ambiental e com a legislação vigente do Estado do Paraná e do país. 

Confrontando os impactos prognosticados com os Programas e Medidas 

propostas, conclui-se pela viabilidade ambiental do Empreendimento desde 

que as Medidas e Programas aqui propostos sejam plenamente realizados ao 

longo das etapas de planejamento, construção e operação da PCH São 

Jerônimo tornando-se passível de ser licenciada pelo Instituto Água e Terra do 

Paraná”. 

Seria isso no momento. É importante frisar que a nossa equipe e 

também da Construnível está à disposição caso alguém tenha alguma dúvida 

depois ou se quiser conhecer melhor o Projeto, inclusive temos uma cópia 

imprensa do EIA/RIMA, então se alguém quiser conhecer os programas, os 

planos e tudo vinculados a esse empreendimento, pode conhecer em seguida. 

Muito obrigado pela atenção e passo a palavra ao Presidente. 

(Aplausos.) 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT):  Obrigado pela apresentação. A 

partir desse momento vamos dar início à segunda parte da Audiência Pública 

com a fase de perguntas e respostas. Então todos os questionamentos, 

dúvidas ou melhores esclarecimentos necessários peço que quem tiver alguma 

questão a ser melhor respondida, ali têm os formulários, têm duas pranchetas 

ali que o pessoal está passando para que possamos dinamizar um pouco essa 

segunda etapa e logo após o encerramento da Audiência Pública estará sendo 

oferecido um coffee break na parte de baixo aqui da Câmara. Pedimos que 

venha à frente aqui os representantes da Construnível, da Cooperativa Agrária 

também para que possam auxiliar aqui nas respostas das perguntas. A 

princípio temos cinco perguntas, mas vocês fiquem à vontade para fazer as 

perguntas se não se sentirem confortáveis por fazê-la por escrito, poderão 

fazê-la oralmente também. 
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(Obs: Composição da Mesa -  Renata Cavalheiro – Eng.a Florestal da 

Construnível; Robetson Wolf – Analista Ambiental da Agrária; Sandor Sohn – 

IAT; Jean – IAT; Márcio Taschelmayer – Coordenador de Energias da Agrária; 

Tiago Lazzaretti – Biólogo da Construnível; Marcos Coradi Favero – Eng.o Civil 

da Construnível.) 

SR. JEAN (IAT): Temos a primeira pergunta aqui, é do Secretário de 

Infraestrutura, o Senhor Denilson de Oliveira, Secretário Municipal aqui de 

Pinhão. Quem é o Denilson? A pergunta é a seguinte: “Qual a previsão de 

início e término da obra? Existirá um alojamento específico para a obra?” – É 

bom explicar aonde está previsto o canteiro de obras e os alojamentos. 

SR. MÁRCIO TASCHELMAYER (Agrária): Boa noite Denilson, 

respondendo sua pergunta em relação à previsão da obra, temos algumas 

etapas que ainda precisam ser concluídas. Se ocorrer tudo conforme planejado 

vamos receber a Licença de Instalação aproximadamente final do ano. De 

posse da Licença de Instalação podemos começar a trabalhar. Recebendo 

essa Licença de Instalação até dezembro a previsão é que janeiro/fevereiro do 

ano que vem a gente inicia as obras. Essas obras teriam uma duração 

aproximada de 18 meses, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, 

depende do detalhamento desse Projeto. Em relação à segunda pergunta: se 

existe alojamento específico para a obra? A princípio não, vai depender na 

verdade. Porque vamos ter preferência por contratação de mão de obra local e 

como o empreendimento é relativamente perto e de fácil acesso provavelmente 

teremos alguns ônibus se deslocando dos Municípios até o Empreendimento. 

Entrando um pouquinho no mérito do Empreendimento, o que a gente 

provavelmente vai ter é um ou dois refeitórios nos canteiros de obra. Isso faz 

parte da legislação para dar um bom conforto para os funcionários e para quem 

vier trabalhar. 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT): Respondido, Secretário? Ok. A 

segunda pergunta é do Francisco Carlos Caldas, está presente? “Qual a 

disposição para o aproveitamento das árvores e madeiras das matas que serão 

cortadas? Poderão ser destinadas para programas sociais, melhorias de 

habitação ou benefícios do gênero?” 

SR. ROBERTSON WOLF (Agrária): Após autorizada a supressão as 

madeiras e árvores que serão retiradas poderão ter destinação, ainda não foi 
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definido se a gente vai deixar com os proprietários, vai destinar ou se a Agrária 

irá fazer uso, mas seriam as das possibilidades. 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT): Respondida a sua pergunta, 

precisa de mais alguma complementação? Por enquanto está ok? A próxima 

pergunta é da Vereadora Luzyianna Tavares: “Se será alagada a cachoeira que 

existe nesse rio a qual foi catalogado no inventário turístico do Município”. 

SR. MÁRCIO TASCHELMAYER (Agrária): A área de alagamento é 

somente acima do rio, uma distância de 3 km. A única coisa que vai acontecer 

na cachoeira foi o que o Harald tentou explicar, vamos ter um Trecho de Vazão 

Reduzida e dessa maneira vai diminuir um pouco o volume de água na 

cachoeira, mas a área de alagamento é longe, é bem acima da cachoeira. 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT): Ficou claro? Ok. A próxima 

pergunta do Naor Coelho. Está ali no canto. São três perguntas: “Qual o tempo 

previsto para a obra; se as empresas serão contratadas na região e se posso 

adquirir a energia elétrica direto da Agrária?” 

SR. MÁRCIO TASCHELMAYER (Agrária): Naor, o tempo previsto de 

obra é de 18 meses, dependendo um pouco do detalhamento do Projeto. As 

empresas a preferência é de contratação local justamente para que esse 

dinheiro fique aqui nos Municípios, tanto de Pinhão quanto de Guarapuava 

para ir gerando os recursos aqui. Em relação a essa energia é um 

Empreendimento que vai ser voltado à autoprodução vamos gerar e consumir 

essa energia. Não tem possibilidade de venda para pessoa física, o excedente 

dessa energia sim pode ser destinado para o mercado. 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT): Respondido seu Naor? Ok. A 

próxima pergunta é oral, é do senhor Vice-Prefeito aqui de Pinhão, o seu 

Beraldo Amaral. Por favor, Seu Beraldo, se puder se deslocar até aqui à frente. 

VICE-PREFEITO BERALDO AMARAL (PINHÃO): A pergunta na 

verdade já foi respondida parcialmente, eu diria, porque iria justamente 

perguntar com relação à mão de obra que seria o maior percentual possível 

dentro dos dois Municípios para que possamos contemplar, com isso, a 

questão do emprego local, mas isso já foi respondido acho que na primeira 

pergunta. E o restante da questão é simplesmente parabenizar mais uma vez 

pelo trabalho e pela explanação que foi feita e dizer que Pinhão continua de 
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braços abertos e vamos em frente, precisamos de muita energia, de muito 

trabalho, de muito empreendimento e parabéns a todos. 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT): Obrigado seu Beraldo. A 

próxima pergunta é da Camile Miranda: “No Trecho de Vazão Reduzida quais 

serão os impactos sobre a fauna aquática e quais as medidas mitigadoras?” 

SR. TIAGO LAZZARETTI (Biólogo da Construnível): Boa noite a 

todos, como todo empreendimento desse porte acaba trazendo esse tipo de 

problema ambiental, que é o Trecho de Vazão Reduzida, como explanado pelo 

Harald. No Trecho de Vazão Reduzida à medida que vai se estendendo vários 

contribuintes vão abastecendo esse Trecho de Vazão Reduzida, ou seja, no 

próprio barramento já é disposto uma vazão sanitária pelos dispositivos que 

serão construídos e por esse Trecho de Vazão Reduzida é prevista que saia a 

vazão de 270 L/s, o suficiente para atender a demanda da fauna aquática. 

Visto que, acima da cascata as espécies de peixes da região ali são de 

pequeno porte. Então pelos Estudos a gente consegue comprovar que a fauna 

aquática será atendida com essa vazão. À medida que vai se estendendo o 

Trecho de Vazão Reduzida novos contribuintes vão entrar no Trecho de Vazão 

Reduzida que vai se estendendo também a Vazão de água. Abaixo da cascata 

já temos uma vazão considerável que é onde seria o principal problema para a 

fauna, visto que, abaixo da cascata, as espécies de grande porte elas até 

podem chegar, mas elas não conseguem sobrepor a esta barreira natural. É 

importante lembrar que, até foi um item que não foi especificado, mas, 60% do 

Trecho de Vazão Reduzida terá aproximadamente 2 m³ de água por segundo. 

A medida mitigadora como a área principal do Trecho de Vazão Reduzida que 

é entre o início do barramento até a cascata, uma boa parte pertence já à 

Agrária. Então nesse Trecho vamos adensar a Área de Preservação 

Permanente justamente para preservar os recursos hídricos e aumentar com o 

tempo a vazão de água nesse trecho também. 

SR. ROBETSON WOLF (Agrária): Só complementando, a vazão 

sanitária no pé da barragem vai ter 270 L/s, mas até chegar na parte da 

cascata já vamos ter três contribuintes, três rios contribuindo com a vazão;com 

uma vazão média na parte da cascata é de 1.13 m³/s. Um outro fator também 

que depende da vazão do rio e da geração da usina, têm períodos que a usina 

não vai estar operando então ela vai estar vertendo água por cima e têm 



26 
 

períodos que ela vai estar operando  com a capacidade máxima e também vai 

ter excedente vertendo. Uma estimativa que em torno de 25% a 30% do tempo 

a vazão vai estar bem acima dessa 1.13, vai estar acima de 1.13 na cascata 

ali. 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT):  Ok, Camile? 

SR. TIAGO LAZZARETTI (Biólogo da Construnível): As principais 

medidas mitigadoras seriam a recomposição da faixa ciliar para evitar que 

ocorra o despejo de materiais, por exemplo, de resíduos químicos de lavouras 

que ali na região não tem; entrada de contaminação por animais, a APP vai ser 

cercada, vai ser feita essa recomposição e não vai ser permitido a entrada de 

animais que é uma medida para evitar a contaminação da água. E, 

posteriormente, prejudicar a fauna aquática. Seria a principal medida 

mitigadora que a gente faria.Na fase também de desvio do rio quando vamos 

estar enchendo o lago nesse trecho do Empreendimento vai ser feito também o 

resgate da Ictiofauna, visto que quando vai fechar o barramento esse trecho vai 

ficar com uma Vazão Reduzida. Embora haja técnicas de fazer o controle 

gradual de fechamento para não causar esse impacto instantaneamente – 

então todo esse trecho quando for causar esse Trecho de Vazão Reduzida lá 

na Fase de Operação também vamos acompanhar com todos os profissionais, 

com as equipes, fazer o resgate dos peixes que possam ficar ilhados nas 

poças que vão se formar. E, além disso, vamos desenvolver o Plano de 

Monitoramento, Resgate e Salvamento da Ictiofauna por todo o período de 

instalação e pós-operação também. 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT): Essas medidas mitigadoras 

serão controladas através do Programa de Monitoramento da Fauna, é isso? 

Ok. Tem mais uma pergunta da Camile – sobre a questão fundiária: “Como 

está a negociação com os proprietários rurais envolvidos?” 

SR. MÁRCIO TASCHELMAYER (Agrária): Oi Camile, já adquiriu uma 

parte da área no final do ano passado conforme mostrado pelo Harald, ainda 

estamos em negociações em oito áreas, são oito proprietários em diversas 

fases de negociação. Têm duas áreas que já estão praticamente fechadas, só 

uma questão de rodar a documentação e as demais seis áreas ainda estão em 

propostas, ou seja, realmente negociação. Algumas propostas feitas em 

análise, algumas já voltaram, e outras propostas em análises pela Agrária. 
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SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT):  Respondido, Camile? Estamos 

ainda abrindo possibilidades se alguém tiver mais algum questionamento pode 

fazê-lo oralmente ou por escrito também. Não tendo mais faremos os 

agradecimentos finais. Gostaria de chamar aqui na frente o senhor Jorge Karl, 

da Cooperativa Agrária, e também o Vice-Prefeito senhor Beraldo Amaral para 

fazer seus agradecimentos finais para que possamos encerrar esta Audiência 

Pública na sequência. 

SR. JORGE KARL (Agrária): Senhoras e senhores, em nome da 

Cooperativa Agrária quero agradecer a presença da comunidade que veio aqui 

apreciar a apresentação da nossa Audiência Pública e também quero 

agradecer primeiramente ao Vice-Prefeito, ao Município de Pinhão por nos 

acolher nesse investimento aqui e também quero agradecer à Vereadora, em 

nome do Legislativo Municipal, por ter cedido espaço para nós e ao mesmo 

tempo quero agradecer ao seu Jean que conduziu maravilhosamente bem a 

Audiência, juntamente com sua equipe do IAT e também o nosso pessoal 

interno da Cooperativa Agrária que conduziu muito bem os trabalhos; 

igualmente ao Harald e à equipe da Construnível. E o recado para a 

comunidade aqui de Pinhão é justamente esse que a Agrária vai fazer esse 

investimento assim que cumprir todas as etapas do Licenciamento, assim como 

nós temos previsto agora nos próximos tempos um investimento na unidade de 

recepção aqui de Pinhão e para nós é uma satisfação porque sempre tivemos 

um bom relacionamento com a comunidade aqui de Pinhão. E, logicamente, 

torcemos para que haja uma evolução na economia local, os números que 

foram mostrados aqui do IDH tanto de Pinhão quanto de Guarapuava não são 

os melhores IDHs do Brasil e qualquer investimento sempre tem um impacto 

diretamente dos IDHs. Isso para nós é uma satisfação saber que a gente pode 

contribuir também com a comunidade local. Então, muito obrigado pela atenção 

de vocês e pela presença. 

SR. BERALDO AMARAL (Vice-Prefeito): Mais uma vez agradecer por 

esse trabalho, por esse novo empreendimento e dizer que esse tipo de coisa 

que chega até nós é de extrema importância considerando tudo que isso 

representa para a nossa comunidade. Porque, veja, muito bem demonstrado 

através dos IDHs que é o que mede tudo o que nos cerca, mas com isso a 

possibilidade da melhora desses índices. E, claro, o Empreendimento que a 
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gente espera, que a gente busca, enfim, que a gente espera que haja essas 

contribuições a nível de município, a nível de comunidade, a nível social, ele 

precisa ser cada vez mais responsável e a gente observa isso claramente, 

ficou muito bem demonstrado para que não seja simplesmente só um 

empreendimento a mais, mas que tenha responsabilidade social, que tenha 

responsabilidade ambiental e isso que nos faz feliz, nos deixa muito muito 

contentes e que venham mais empreendimentos dessa natureza que vamos 

ficar muito felizes. Muito obrigado às pessoas que vieram acompanhar a 

Audiência Pública e aos senhores que trouxeram isso aqui para nós. Muito 

obrigado. (Aplausos.) 

SR. JEAN CARLOS HELFERICH (IAT):  Então novamente gostaríamos 

de agradecer a presença de todos e lembrar que tem o coffee break na parte 

de baixo ali, todos estão convidados, e encerramos essa Audiência Pública. 

Muito obrigado. 

 

 

(Obs: Audiência Taquigrafada e transcrita por Maria Elisa.) 
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