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Relatório de situação do empreendimento

3.24. CONDICIONANTE IAP 24
Deverá ser recolhida a reposição florestal equivalente ao volume proveniente da
supressão florestal para implantação da UHE, conforme Lei Estadual nº11054/1995 e
Decreto Estadual nº 1940/1996 antes da solicitação ambiental para o enchimento
do reservatório.

3.24.1. STATUS
Em Atendimento

3.24.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS
Para o atendimento da condicionante relativa à supressão vegetal para a instalação do
canteiro de obras, o Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) protocolou, junto ao
Instituto Ambiental do Paraná (IAP), a correspondência MA 119/2014 (Anexo 3.24-1),
em 19/11/2014. No referido documento, foram apresentadas as seguintes informações:
 Anexo I – Relatório de controle de carregamento/destinação da madeira;
 Anexo II – Relação dos documentos de Origem Florestal;
 Anexo III – Relatório de Reposição Florestal; e
 Anexo IV - Contrato de compra e venda da madeira.
Nesse caso, entre os documentos protocolados, foram inclusas as guias de
recolhimento da reposição florestal, equivalente ao volume proveniente da supressão
florestal.
Com relação à futura supressão da área de implantação do reservatório, foi apresentado
ao IAP o Inventário Florestal do reservatório, o qual subsidiou o pedido da Autorização
para Supressão Vegetal (ASV), o qual se encontra atualmente em análise pelo IAP.
Após a emissão da ASV, o empreendedor realizará a contratação da empresa que será
responsável pela atividade de supressão vegetal e daquelas a cargo da execução dos
programas ambientais associados. As atividades de supressão encontram-se previstas
para início a partir de janeiro de 2018, quando serão iniciadas as demais atividades
associadas ao Programa.

3.24.3. ANEXOS
O quadro abaixo remete ao documento mencionado e ao seu protocolo no órgão
ambiental.

Relatório de situação do empreendimento - Pág. 3.24-2

ANEXO

DOCUMENTO

PROTOCOLO

DATA DE
PROTOCOLO

3.24-1

MA 119/2014 – Cumprimento parcial da
condicionante 28 da LI 17033 – Referente a
madeira comercializada proveniente da
supressão do canteiro de obras da UHE Baixo
Iguaçu

13.415.993-6

19/11/2014
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