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RDAE - Relatório de Desenvoltura Ambiental do 

Empreendimento CGH OURO BRANCO 

Autorização Ambiental nº 50.761 

para Enchimento do Reservatório e Testes de Comissionamento 

 Protocolo IAP nº 15.426.323-3 

 

 

OBJETIVO 

O presente RDAE - Relatório de Desenvoltura Ambiental do Empreendimento informa das 

providências relativas à Autorização Ambiental prevista na Condicionante nº 23 da Licença 

de Instalação nº 22.934, executada e já relatada em RDAE anterior, encaminhado ao IAP 

pela Carta 08/2019, de 07 de março de 2019. 

Ambos os documentos objetivam a obtenção da LICENÇA DE OPERAÇÃO da Central de 

Geração Hidrelétrica OURO BRANCO junto ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná. 

Como o RDAE anterior, este documento registra e informa sobre o cumprimento das Condi-

cionantes da referida Autorização Ambiental nº 50.761, para Enchimento do Reservatório e 

Testes de Comissionamento, emitida conforme Resolução Conjunta SEMA/lAP n° 004/2012. 
 

 

 

 

  

 

Figura 01: Inaugurados os dutos da vazão ecológica: águas limpas já no dia seguinte ao enchimento 
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TESTES 

A Autorização Ambiental nº 50.761, com vigência até 11 de abril de 2021, foi emitida conso-

ante a Condicionante 23 da Licença de Instalação, para a CENTRAL HIDROELÉTRICA OU-

RO BRANCO LTDA. para Enchimento do Reservatório e Testes de Comissionamento.  

A referida Autorização Ambiental nº 50.761 possui 27 Condicionantes, a maioria, como espe-

rado, referida à fase de formação do reservatório, ainda que os resultados de várias delas 

avancem à fase de Operação deste empreendimento.   

A seguir foram transcritas as Condicionantes, com relatos sobre sua execução.    

 

Condicionante 

01: Executar o 

Plano de En-

chimento do 

Reservatório 

1. Atender na 

integra todas as 

ações previstas 

no documento 

“Plano de En-

chimento do 

Reservatório” 

elaborado por 
 

Figura 2: O fechamento da barragem seguiu fielmente o Plano de Enchimento 
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Design Head 

Engenharia e 

Construtora 

Ltda., apresen-

tado e protoco-

lado nesse IAP” 

Previu o referido 

Plano de Enchi-

mento, que para 

alagar a área de 

9,21ha que cor-

responde à da 

calha natural do 

rio (3,06ha) adici-

onada à das 

margens (6,14ha), com uma vazão média de 21,95 m3/seg, mantendo-se o volume da vazão 

sanitária ou ecológica de 2,10m3/s, seriam aplicadas cerca de 8,30 horas. 

Ao se iniciar a operação da colocação dos pranchões das adufas constatou-se que a vazão 

do rio estava acima da normal, lamentavelmente não medida com precisão. O resultado é 

que se conseguiu baixar os pranchões com boa agilidade, atingindo-se a cota operacional 

em cerca de 5 horas.  

Não obstante, foi cumprindo precisamente o método de trabalho postulado no Plano de En-

chimento, a saber, de se colocar cada pranchão das três linhas de pranchões aguardando, 

entre a colocação de um e outro pranchão, a elevação e o vertimento das águas pelos espa-

ços sem pranchões. Este procedimento garantiu que em tempo algum se interrompesse a 

vazão ao longo do rio no TVR – Trecho de Vazão Reduzida, que retornou à sua plenitude tão 

logo se concluiu a operação (Figura 3). 

A propósito, como a vazão teve pequenos intervalos de redução do volume entre a coloca-

ção de cada pranchão, o fluxo do rio a jusante se apresentou praticamente normal, conside-

rando que o rio se encontrava com vazão nitidamente superior à média.  

Com a elevação das águas na área do reservatório, estas começaram a fluir pelas adufas da 

vazão ecológica, e logo sobre o vertedouro, em vista do volume da vazão ser superior à mé-

dia. Não se constatou, neste procedimento, problemas ou transtornos de ordem ambiental, 

tendo a Engenharia do Projeto considerado esta operação como bem sucedida.  

 

Figura 3: O procedimento de fechamento reduziu mas não interrompeu a vazão   
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Vale destacar 

que os trabalhos 

de limpeza da 

vegetação antes 

ocorrente na área 

do reservatório 

foram eficientes 

para prevenir que 

troncos e outros 

resíduos flores-

tais flutuantes 

viessem a pertur-

bar a operação 

da colocação dos 

pranchões. Dois 

dias depois desta 

operação a vazão do rio se reduziu, passando a fluir pelas adufas da vazão ecológica, e se 

apresentavam límpidas, como se pode notar nos registros fotográficos (Figura 4).   

Concluída esta etapa, estando também o canal de adução preenchido, passou-se à fase de 

testes dos equipamentos geradores, com o também se testou a operacionalidade do canal 

de restituição, nos padrões esperados.  

 

 

Condicionante 02: Executar os programas do RDPA 

“Cumprir, implementar e executar todos os programas e recomendações exaradas nos 

Estudos (RAS e PBA)”. 

O RDPA, Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais da CGH OURO BRANCO, 

incorporou de forma executiva as recomendações do RAS – Relatório Ambiental Simplificado.  

As providências do RDPA elaborado desde a fase da Licença Prévia, foram relatadas no 

RDAE preparado em fevereiro do corrente ano e protocolado no IAP pela Carta 04/2019.  

Daquele documento, as providências de resolução, mitigação e compensação corresponden-

te ao período dessa Autorização Ambiental para Testes constam nas Condicionantes desta 

Autorização, relatadas a seguir.  

 

Figura 4: A formação do pequeno reservatório não afetou a qualidade da água 
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Condicionante 03: Apresentar Relatórios ao IAP 

“3. Deverá ser mantida a apresentação, ao lAP, de relatórios de todos os Planos, Pro-

gramas e Subprogramas do RDPA e outros a serem estabelecidos, com manifestações 

conclusivas sobre os dados apresentados, em periodicidade conforme cronograma 

apresentado. Aqueles que não estiverem definidos o prazo de entrega deverão ser 

enviados trimestralmente.” 

Não existem novos Planos ou Programas correspondentes à fase do Enchimento do Reser-

vatório e Testes de Comissionamento, não havendo, assim, conteúdo para relatórios especi-

ais, além do presente.   

 

Condicionante 04. Relatório do cumprimento dos Programas 

“4. Apresentar relatório atualizado do cumprimento dos programas e projetos apre-

sentados nas etapas anteriores de licenciamento ambiental, com ART do responsável 

e situação evidenciada” 

A Carta 04/2019 encaminhou o Relatório de Desenvoltura Ambiental do Empreendimento – 

RDAE da Central de Geração Hidrelétrica - CGH OURO BRANCO, onde constam todas as 

informações e documentos comprovando o cumprimento das Condicionantes da Licença de 

Instalação nº 22.934.  

 

Condicionante 05: Plano de Ação Emergencial 

“5. O Plano de Ação Emergencial -PAE deverá ter continuidade conforme apresentado 

durante toda a vida útil do empreendimento.” 

Não se observou situações de necessidades de ativação do PAE na operação de enchimen-

to do Reservatório e Testes de Comissionamento. Em nenhum momento se caracterizou 

riscos de rompimento de qualquer setor ou estruturas 
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Condicionante 06: Registro Fotográfico 

“6. Efetuar o registro fotográfico e de imagens de toda a área do empreendimento an-

tes do do enchimento do reservatório e após o enchimento do mesmo. Tal procedi-

mento deverá ser repetido a cada 5 anos ate a término da concessão, visando ao re-

gistro histórico do empreendimento” 

No Anexo 01 consta um álbum fotográfico da área do empreendimento, registrando o antes e 

depois da formação do  reservatório.  

 

Condicionante 07: Site da CGH OURO BRANCO 

“7. O empreendedor deverá manter atualizada a pagina na internet da CGH Ouro Bran-

co, com as informações do empreendimento, tais como Relatório Ambiental Simplifi-

cado – RAS, Relatório Detalhado de Programas Ambientais – RDPA, estudos, relató-

rios, licenças ambientais, entre outros, responsabilizando-se em manter atualizadas as 

informações e disponíveis para o acesso público.” 

A página http://cghourobranco.com.br  contém o site da CGH, onde constam as informações 

recomendadas,  incluindo o presente RDAE da fase do enchimento do reservatório e testes 

de comissionamento.. 

Condicionante 

08. Recupera-

ção e Isola-

mento da APP 

“8. Deverá ser 

dada continui-

dade ao projeto 

de recuperação 

e isolamento 

das Áreas de 

Preservação 

Permanente – 

APP na área da 

propriedade ob-
 

Figura 5: Cercas com fios de aço e espaçadores delimitam áreas de proteção 

http://cghourobranco.com.br/
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jeto de implanta-

ção do empreen-

dimento, em faixa 

mínima de, no 

mínimo, 50,00 

metros, conforme 

a programa-

ção/cronograma 

apresentado, 

com demonstra-

tivo de relatório 

final conclusivo” 

Os trabalhos de 

demarcação topo-

gráfica da APP e 

da área de Compensação Ambiental estão concluídos e já está em curso o isolamento des-

tas com cercas de aço com espaçadores, de forma a deixar claramente definida a área de 

preservação e proteção ambiental deste empreendimento. 

As figuras 05 e 06 registram os trabalhos sendo executados. Estes, incluindo cuidados de 

manutenção, serão continuados ao longo do primeiro ano da Operação deste empreendi-

mento. A Figura 07 mostra o local, na obra, onde são depositadas as mudas adquiridas, 

aguardando os 

plantios. 

Sua extensão 

será da ordem de 

2.800m, em am-

bas as margens 

do reservatório. 

Concluídos as 

cercas e plantios, 

os trabalhos de 

manutenção ini-

cial se estende-

rão por dois anos, 

revisando as pe-

gas e proporcio-

nando cuidados 
 

Figura 7: Parte do estoque de mudas prontas para serem plantadas na APP 

 

Figura 6: Iniciados os trabalhos com preparação da área, coveamento e plantios. 
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para garantir o curso da recuperação florestal plena destas áreas de grande importância am-

biental.  

 

Condicionante 09. Continuidade do Programa de Fauna 

“9. Cumprir, na íntegra, a Portaria IAP nº 097/2012 para manejo e monitoramento da 

fauna para as fases subsequentes” 

Os trabalhos relativos à fauna vêm sendo realizados, abrigados pela Autorização Ambiental 

nº 48.418, vigente até 03.01.2020, prevendo-se campanhas semestrais a partir do inicio da 

Licença de Operação. Ao final da vigência da atual Autorização Ambiental de Fauna será 

apresentado um 

relatório corres-

pondente às pes-

quisas realizadas 

no período.  

Antes, porém, 

será requerido 

nova Autorização 

Ambiental, pre-

vendo campa-

nhas semestrais 

de monitoramen-

to da reocupação 

da Fauna nas 

áreas protegidas 

em implantação.  

 

Condicionante 10. Resgate e monitoramento da Fauna 

“10. Dar continuidade e atender na integra os programas de resgate e monitoramento 

de fauna, conforme autorização já concedida pelo IAP, quando dos testes solicitados” 

A citada Autorização Ambiental nº 48.418 deu cobertura para a operação de resgate da fau-

na por ocasião da formação do reservatório. Relatório Técnico, no Anexo 02, relata que os 

trabalhos preparatórios para a formação do reservatório tiveram sucesso em evitar danos ou 

dificuldades de mobilidade aos animais silvestres que antes ocupavam a área que veio a ser 

 

Figura 8: Preparação da área de inundação reduziu ricos de danos à Fauna 
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inundada, mas que certamente voltarão a ocupar a futura APP do reservatório, bem como na 

Área protegida de Compensação Ambiental. A figura 8 registrou a presença de marcos topo-

gráficos, que demarcaram a linha d’água do reservatório, na ocasião em vias de serem al-

cançados pela formação do reservatório. 

 

Condicionante 11: Áreas de Compensação Legal 

“11. Atender ao previsto no artigo 17 da Lei Federal n° 11.428/2006 (Lei da Mata Atlân-

tica) considerando-se as áreas prioritárias para conservação conforme definidas pelo 

Ministério do Meio Ambiente (2010), com protocolo especifico para tal. Deverão ser 

contempladas todas as áreas que vierem a ser suprimidas para a implantação do em-

preendimento( alagamento, barramento, canal, casa de força e demais infraestruturas), 

com a apresentação de mapa de localização e matrícula do imóvel onde se dará a 

compensação. Apresentar matrículas com as averbações devidas referentes à preser-

vação/conservação ambiental.”  

Não há, na região do Projeto, áreas prioritárias para conservação definidas pelo Ministério do 

Meio Ambiente (2010). Através da Carta 55/2018, foi protocolado no IAP a área proposta 

para atender a esta Condicionante. Trata-se de uma área pertencente à Central Hidrelétrica 

Ouro Branco Ltda. e terá como função primordial abrigar a área protegida, objeto do Art 17 

da Lei Federal 11.428/2006.  

Até recentemente a área esteve alterada por plantios agrícolas, interrompidos, e se encontra 

em processo de recuperação florestal. Está em conclusão a implantação de cercas, com 4 

fios de arame farpado e o último, de aço liso, visando evitar ferimentos nos deslocamentos 

de animais silvestres. As figuras 05, 06 e 07 registram a cerca implantada, os plantio em 

execução e o pequeno estoque de mudas, parte do total adquirido, a serem plantadas nesta 

área e na Área de Preservação Permanente do reservatório e rio Mourão.  

 

Condicionante 12: Camara de Compensação Ambiental 

“12. Apresentar Termo de Compromisso para medidas compensatórias aos impactos 

ambientais previstos para a implantação do empreendimento, conforme disposto na 

Lei Federal n° 9.985/2000, devidamente assinado e com a taxa recolhida.” 

As providencias por parte da empreendedora foram tomadas, como indica a Carta 46/2016, 

que encaminhou à Câmara Técnica de Compensação Ambiental pedido para os cálculos e 
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proposição de Termo de Compromisso para cumprimento desta Condicionante. Aguardam-

se, ainda os encaminhamentos daquela dependência do IAP. 

 

Condicionante 13: Vazão remanescente 

“13. Manter a vazão sanitária mínima remanescente no rio Mourão, a jusante da barra-

gem, em no mínimo  2,10 m3/s.” 

O procedimento operacional de alagamento da área do reservatório, comentado na 1ª Con-

dicionante, empregou metodologia da colocação dos pranchões do barramento, de forma a 

garantir que o trecho do rio a jusante do barramento, viesse a ficar sem um fluxo mínimo 

previsto em Lei.  As condições hidrológicas da data permitiram maior agilidade na  operação 

de enchimento do reservatório, reduzindo, por conseguinte, o tempo em que o TVR ficasse 

exposto, o que não ocorreu em tempo algum nessa fase do empreendimento.  

Condicionante 14: Recuperação de Áreas Degradadas 

“14 Implantar de imediato, as ações previstas e apresentadas no Plano de Recupera-

ção de Áreas Degradadas – PRAD” 

Todos os locais das obras da barragem, canal adutor, casa de força, áreas de empréstimo 

de argila e bota-foras foram remodelados (Figura 9) de forma a preparar os terrenos para 

receber cobertura vegetal, tanto de gramíneas, onde por questões de segurança não se po-

de plantar mudas de árvores, como e espécimes arbóreos, tanto espécies de interesse fau-

nístico (frutíferas 

silvestres), como 

de expressão floral, 

entremeadas por 

variedades flores-

tais típicas do 

ecossistema local, 

das matas de tran-

sição entre as Flo-

restas Ombrófilas 

Mistas e Florestas 

Estacionais Sub-

tropicais da região 

 

Figura 9: Obra acabada, com terreno remodelado para receber cobertura verde. 
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norte pioneiro do Paraná.  

Os plantios tiveram inicio na vigência da AA de Enchimento e Testes, e se prolongarão ao 

longo do primeiro ano da fase da LO. 

 

Condicionante 15. Sítio Arqueológico  

“15. Providenciar a proteção, isolamento, identificação e sinalização do sítio arqueo-

lógico próximo ao canal de adução e casa de força” 

O Sítio AOA 06 situado entre o acesso à Casa de Força e o canal adutor foi isolado com 

cerca de arame farpado e se encontra sinalizado com uma placa conforme anterior determi-

nado do IPHAN. Esta área, deve-se destacar, que era considerada como de provável ocor-

rência de evidencias arqueológicas foi prospeccionada por especialistas e relatada ao Institu-

to do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que em seu parecer final, emitido 

pelo parecer formalizado no Of. 368/2019/DIVTEC IPHAN/IPHAN-PR-IPHAN, de 28/03/2019  

não mais considerou este local como arqueologicamente valioso e anuiu ao IAP a concessão 

da Licença de Operação, não impondo restrições ou condicionantes.   

 

Condicionante 16. Sinalização indicativa do empreendimento 

“16. Providenciar a manutenção / sinalização das estradas de acesso nas proprieda-

des envolvidas com o empreendimento.” 

A sinalização das pontes existentes na estrada de Vila Rica é da responsabilidade da Prefei-

tura Municipal de Peabiru, tendo a CGH sugerido àquela municipalidade as providências 

necessárias à segurança do trânsito.  

A sinalização não foi colocada, mas os setores críticos foram expostos cortando a vegetação 

que poderia ocultar os pontos de maior risco de acidentes.  
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Ao iniciar a Estrada Vila Rica, em Peabiru, e a esta adentrar à propriedade onde se localiza o 

projeto foram afixadas placas orientando o acesso de interessados ao Projeto. As placas, na 

Fazenda Ouro Branco, indicam a direção da casa de Força e a do Barramento e Canal Adu-

tor.  

 

Condicionante 17. Sinalização de advertência na ponte 

“17. Providenciar sinalização de advertência nas proximidades da ponte sobre o rio 

Mourão e canal de adução.” 

A estrada rural de Vila Rica liga a região da Comunidade de Silviolândia e outras, à sede 

municipal de Pea-

biru, passando 

pela Fazenda Ouro 

Branco, onde se 

está a CGH Ouro 

Branco.  

Concluídas as 

obras do barra-

mento e do canal 

adutor, este im-

pondo a constru-

ção de mais uma 

ponte nas proximi-

dades do sistema 

de controle de 

adução do reservatório ao canal, foram colocadas placas de sinalização e atenção rodoviária 

na estrada de Vila Rica. A figura 10 registra as placas adequadamente afixadas às margens 

dessa estrada.  

 

Condicionante 18. Cercar e recuperar APP 

“18. As áreas de preservação permanente no entorno do reservatório deverão ser cer-

cadas e devidamente recuperadas. Apresentar relatório conclusivo” 

Ao se comentar as Condicionantes 11 e 14 já se referiu que as mudas necessárias já foram 

adquiridas, já iniciados os plantios e parte das mudas se encontram na CGH, aguardando 

 

Figura 10: Pavimentação e sinalização na ponte e passagem sobre Canal Adutor 
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serem plantadas. Ambas as áreas, a de Preservação Permanente e a de Compensação Am-

biental foram topograficamente demarcadas e estão sendo cercadas, empregando fios de 

aço e arame farpado para sua delimitação, atendendo ao que requer esta Condicionante. 

Tão logo esses plantios sejam concluídos – e decorrido o prazo mínimo de um ano para as 

reposições sempre necessárias, se emitirá o solicitado relatório conclusivo.  

 

Condicionante 19. Monitoramento limnológico 

“19. Efetuar o acompanhamento limnológico na fase operacional do emprendimento 

conforme conclusões apresentadas no RDAE – Relatório de Desenvoltura Ambiental 

do Empreendimento, item 1.1.3. “ 

O monitoramento das influências do represamento nas águas do rio Mourão serão continua-

das por coletas amostrais e exames de qualidade das águas, através de determinações do 

IQA – Índice de Qualidade das Águas, em campanhas semestrais de verão e inverno, man-

tendo os três pontos de exame que vêm sendo avaliados desde antes do inicio da Obra.  

 

Condicionante 20. Desinfecção de instalações sanitárias 

“20. Promover a desativação e desinfecção de todas as instalações sanitárias que não 

forem mais utilizadas no empreendimento.” 

Para atender às frentes das obras, notadamente da Câmara de Carga, Casa de Força e Bar-

ragem, com suas estruturas vinculadas, foram construídas três instalações sanitárias desti-

nadas ao pessoal em serviço nestes locais. À medida em que tais obras foram entregues, 

não havendo mais usuários dessas instalações – de compensado tipo “madeirite” usado para 

moldar formas de concreto - estas foram desmontadas e as fossas abertas para receber uma 

camada superficial de cal, e então soterradas. O terreno onde estas instalações estavam foi 

remodelado, já que pertenciam a frentes de Obra, e está sendo recuperado através de reflo-

restamento (PRAD). 

 

Condicionante 21. Outorga Definitiva 

“21. Dar continuidade ao procedimento de obtenção da Outorga Definitiva junto ao 

Instituto Águas Paraná.” 
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Tão logo a CGH receba sua Licença de Operação, condição imposta pelo Instituto Águas 

Paraná para a emissão da Outorga Definitiva, será apresentada a documentação exigida 

para se requerer a Outorga Definitiva de Uso das Águas.  

 

Condicionante 22. Ajustes no Cadastro Ambiental Rural 

“22. Promover os ajustes no Cadastro Ambiental Rural – CAR dos imóveis afetados 

pelo empreendimento em função das novas condições de uso do solo, especialmente 

no que se refere à delimitação das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.”  

Dos três imóveis afetados pelo empreendimento dois pertencem a um só proprietário a Fa-

zenda Ouro Branco, e outro à Central Hidroelétrica Ouro Branco Ltda. Por força da legisla-

ção florestal, no imóvel da Central Hidroelétrica não incide a Reserva Legal, não obstante a 

maior parte deste estará sob regime de proteção, já que se constitui área designada para 

atender como Compensação Ambiental, prevista na Lei Federal n° 11.428/2006 (Lei da Mata 

Atlântica). 

As duas parcelas afetadas pela Usina nos imóveis da Fazenda Ouro Branco foram encami-

nhadas para o analista técnico daquela propriedade, com vistas a atender esta condicionante, 

devendo apresentar o registro correspondente em até 60 dias.  

 

Condicionante 23. Apresentação das ARTs 

“23. Todos os programas e projetos apresentados que deverão ser executados refe-

rentes às condicionantes desta Autorização Ambiental, deverão ter suas respectivas 

Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, ou equivalentes, devidamente reco-

lhidas e anexadas aos respectivos projetos. “ 

A Central Hidroelétrica Ouro Branco Ltda., exige de seus técnicos contratados a competente 

Anotação de Responsabilidade Técnica, apresentada como parte do contrato e apensa ao 

relatório final de cada projeto. A ART correspondente ao presente RDAE se encontra no 

Anexo 03.  
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Condicionante 24. Atenção à Legislação Ambiental 

“24. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará o empreendedor e/ou 

seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal nº 0.605/98, regulamentada 

pelo Decreto nº 6.514/08.” 

A empreendedora reconhece e assume esta responsabilidade legal 

 

Condicionante 25. Suspensão da AA por irregularidade 

“25. A presente Autorização Ambiental poderá ser suspensa, se for constatada a vio-

lação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou fal-

sa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, conforme 

disposto no art. 19. da Resolução CONAMA nº 237/97” 

A empreendedora tem ciência desta Condicionante 

 

Condicionante 26. Dependência de LO 

“26. Este empreendimento dependerá da Licença Ambiental de Operação” 

A empreendedora tem ciência desta Condicionante 

 

Condicionante 27. Aceite das Condições 

“27. O empreendedor deverá se pronunciar sobre o aceite das presentes condicionan-

tes em até 30 dias após o recebimento desta autorização” 

Através da carta 19/2019 o Consultor, devidamente autorizado pelo empreendedor, manifes-

tou a anuência da Central Hidroelétrica Ouro Branco Ltda. às condicionantes da Autorização 

Ambiental  nº 50.761.  
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CONCLUSÃO 

As providências relatadas abrangem a fase imediatamente anterior à do inicio da Operação 

da CGH OURO BRANCO. O presente relatório informou e, onde foi o caso, comprovou onde 

e como as Condicionantes foram atendidas.  

Tendo procedido às verificações documentais e em campo, esta Consultoria Ambiental con-

clui afirmando que os procedimentos de enchimento do reservatório e testes de comis-

sionamento apresentaram boa performance, correspondendo às expectativas técnicas, 

sociais e ambientais do Projeto, com o que está em condições de avançar para o Licencia-

mento Ambiental de Operação. 

 

Curitiba para Peabiru, 6 de Maio de 2019. 

  

Dr. Arnaldo Carlos Muller 

A. MULLER, Consultoria Ambiental 

41 99951-0040 
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ANEXOS 

Anexo 1: Registro fotográfico antes e após a operação de enchimento do reservatório. 

Anexo 2: Relatório do resgate da Fauna 

Anexo 3: ART correspondente ao presente RDAE 
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Anexo 1:  

Registro fotográfico antes e após a operação de 

enchimento do reservatório. 

 

  

 

A CGH OURO BRANCO na época da abertura da ensecadeira de montante 

 

A CGH OURO BRANCO com seu reservatório atingindo a cota operacional 
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Rio Mourão em vazão sanitária, 2019 

 

Abertura do canal de adução com o rio em cheia, 2018 

 

Ponte sobre o rio Mourão ao se iniciar a Obra, 2017 
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Saída do canal de restituição no rio Mourão, 2019 

 

Ensecadeira para as obras da canal de restituição, 2018 

 

Inicio da supressão no setor do canal de restituição, 2017 
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Anexo 2:  

Relatório do Resgate da Fauna 
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Anexo 3:  

ART correspondente ao presente RDAE 

 

 


