O Instituto de Meio Ambiente de Mato
Grosso do Sul convida a população para a
reunião Pública de apresentação do Plano
Ambiental de Conservação e Uso do Entorno
do Reservatório Artificial (PACUERA) do
empreendimento PCH Paraíso, da Bela Vista
Energética, em Paraíso das Águas - MS.
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LOCALIZAÇÃO

Esta reunião constitui a consulta pública estabelecido no
Decreto Federal n. 8.243, de 23 de maio de 2014. Esse é um
mecanismo participativo, de caráter consultivo, aberto a
qualquer interessado, que visa apresentar, discutir e receber
contribuições da sociedade sobre o Plano Ambiental de
Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial
(PACUERA).

A PCH Paraíso está localizada no Rio Paraíso, S/N, Zona
Rural, distando cerca de 2 km da sede do município de
Paraíso das Águas (MS), na microrregião de Cassilândia,
região leste do estado de Mato Grosso do Sul, no sul da região
Centro-Oeste do Brasil, que por sua vez, fica a 280 km da
Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. O
empreendimento está localizado nas seguintes coordenadas
geográficas: S 19° 03’ 03’’ e W 52° 59’ 37’’.

A reunião pública será realizada pelo Instituto de Meio
Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL em ambiente
virtual. Durante o evento, será apresentado o projeto do
empreendimento, os impactos, as medidas mitigadoras e
compensatórias e os programas ambientais propostos. Após
as apresentações e um breve intervalo, será aberta a sessão
de perguntas previamente cadastradas. Essas perguntas
serão respondidas pelo empreendedor ou seu representante.
A consulta pública subsidiará a versão final do documento que
estará disponível no site do IMASUL.

ZONEAMENTO AMBIENTAL E DIRETRIZES
A proposta de zoneamento foi elaborada através do
cruzamento dos dados obtidos no diagnóstico socioambiental
da faixa de transição de 1.000 metros, conforme o termo de
referência do IMASUL e dos mapas temáticos gerados,
considerando os usos já consagrados e as particularidades da
área de estudo.

O QUE É PACUERA
De acordo com a definição da Resolução n. 302/2002 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Plano Ambiental de
Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial
(PACUERA) é um conjunto de diretrizes e proposições com o
objetivo de disciplinar a conservação, recuperação, o uso e
ocupação do entorno do reservatório artificial, de forma a
manter a qualidade ambiental do corpo hídrico. A legislação
ambiental determina que o Plano seja apresentado e discutido
junto às comunidades impactadas pela operação do
empreendimento, mediante consultas públicas, nessas
oportunidades a população, órgãos públicos, associações e
entidades locais poderão conhecer e contribuir com as
propostas de uso do solo no entorno do reservatório. O plano
ambiental de conservação e uso poderá indicar áreas para
implantação de polos turísticos e lazer no entorno do
reservatório artificial. Esses espaços não poderão exceder a
dez por centro da área total do seu entorno. Para serem
ocupados, esses locais precisam estar devidamente
licencados pelo órgão ambiental competente, respeitando à
legislação municipal, estadual e federal.

ZONEAMENTO DO SOLO PCH PARAÍSO

ESTUDO
A PCH Paraíso, da Bela Vista Energética, foi construída com
potência de 21 MW, com o objetivo de atender às cidades da
região e parte da Capital do Estado de Mato Grosso do Sul.

Bela Vista Energética LTDA

FINAL

Mais Informações

Produção de Eventos

Consultor

Empreendedor

