
AUDIÊNCIA PÚBLICA

O QUE É UMA
AUDIÊNCIA PÚBLICA?

QUEM PODE
PARTICIPAR

LT 500 KV 

PONTA GROSSA - ASSIS - 
C1 E C2 (CIRCUITO DUPLO)

Apresentação do projeto e resultados 
dos Estudos Ambientais da Linha de 

Transmissão de 500 kV que interligará as 
Subestações de Energia Elétrica de Ponta 
Grossa, no Paraná, e Assis, em São Paulo.

PROCESSO IBAMA n° 02001.002278/2022-51 

É uma reunião aberta e pública para toda a comunidade 
interessada em participar do licenciamento ambiental 
para instalação de um empreendimento. Esta participa-
ção tem a finalidade de dar transparência e publicidade ao 
licenciamento ambiental. Na Audiências, são apresenta-
dos os resultados dos estudos ambientais da fase de pla-
nejamento, é divulgado o Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA). Nesse momento, é onde também a comunidade 
têm a possibilidade de apresentar e esclarecer suas dúvi-
das e contribuir com o projeto e estudos.

O Licenciamento Ambiental é previsto na Política 
Nacional de Meio Ambiente, para avaliar se a im-
plantação de um empreendimento é compatível com 
o adequado desenvolvimento ambiental, econômico 
e social da região onde ele estará inserido.
Por atravessar dois estados da União, o licenciamen-
to da LT 500kV Ponta Grossa - Assis, C1 e C2 (CD) 
está sendo conduzido por ANANAÍ junto ao Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), órgão ambiental federal.

Qualquer pessoa interessada.  
Além da população interessada, também estarão presen-
tes na Audiência Pública: 

As manifestações apresentadas durante o evento 
serão registradas em ata. Em caso de manifestações 
adicionais, após o término do evento, poderão ser 
encaminhadas para o e-mail ambiental@taesa.com.br 
no prazo de até 20 (vinte) dias.

Representantes do órgão ambiental 
que está conduzindo o licenciamento 
ambiental; 
Membros da equipe de consultoria 
responsáveis pela elaboração dos 
estudos ambientais;
Empreendedor.

O LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

A MRS Ambiental é a empresa de consultoria 
ambiental que realizou os estudos de levan-
tamento de informações sobre a população, 
as comunidades tradicionais, os animais e a 
vegetação, para descrever toda a região onde 
se pretende instalar a linha de transmissão. 

O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório 
de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) permitem 
a identificação e avaliação dos impactos que 
poderão ocorrer nas diferentes fases do em-
preendimento (planejamento, implantação e 
operação). 

Para cada impacto identificado, são propostas 
medidas a serem adotadas, com o objetivo de 
potencializar os impactos positivos e diminuir 
os impactos negativos. 
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A Linha de Transmissão com a tensão de 500 kV, em circui-
to duplo, interligará as subestações de Ponta Grossa (PR) 
e Assis (SP) para reforçar o Sistema Elétrico que abastece 
a Região Metropolitana de Curitiba.
A implantação dessa LT contribuirá para a interligação 
elétrica existente entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-
-Oeste, possibilitando a otimização energética entre essas 
regiões por meio do aproveitamento da diversidade hidro-
lógica existente.

O EMPREEDIMENTOLOCALIZAÇÃO

Você sabe onde essa Linha de Transmissão vai passar?

A LT 500 kV Ponta Grossa-Assis, possui aproximada-
mente 275 km de extensão, com faixa de servidão de 
68 m, atravessando 13 (treze) municípios, sendo 10 no 
estado do Paraná, e 3 no estado de São Paulo, confor-
me mostra a figura abaixo:

Para mais informações sobre o empreendimento, aponte a câ-
mera do seu celular para o QR CODE ou entre em contato pelo 
e-mail ou número de WhatsApp a seguir.

LOCAIS E DATAS DAS 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

As Audiências Públicas ocorrerão nos três 
municípios e nas datas e locais a seguir: 

Tibagi/PR 
[21/11/22, 18h30  Teatro Municipal Tia Inália. 
Rua Padres Redentoristas, s/n - Centro]

Ribeirão do Pinhal/PR
[22/11/22, 18h30  Centro Cultural José Martins Sobrinho. 
Rua Paraná, 753 - Centro]

Cândido Mota/SP 
[23/11/22, 18h30, Plenário da Câmara Municipal. 
Rua Félix Jabur, 540 - Centro] 

Fique atento e se organize 
para participar! 
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(21) 99514-3446  

A realização das Audiências Públicas para implantação da LT 500 kV Ponta Grossa-Assis, bem como este material, fazem parte de uma ação de 
mitigação de impactos ambientais, exigida no Processo de Licenciamento Federal (IN IBAMA n. 002/2012).


