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SAIBA MAIS E
PARTICIPE!

Participe da Audiências
Pública Virtual
O que é Audiência Pública (AP)?
A Audiência Pública é uma reunião, transparente e de amplo debate em que
se objetiva a comunicação entre a população e as autoridades públicas.
O espaço serve para informar, discutir, esclarecer dúvidas e ouvir opiniões da
comunidade sobre o empreendimento, em especial a população diretamente
afetada. O órgão ambiental encarregado deste licenciamento é o IBAMA que
decidirá sobre o futuro do empreendimento.

Audiência Pública Virtual (APV)
A realização da Audiência Pública Virtual no âmbito dos processos de
licenciamento ambiental federal, durante a situação de pandemia do
COVID-19, foi estabelecida no Procedimento Operacional Padrão (POP) Nº
6, de 14 de agosto de 2020 do IBAMA e prevista na Resolução Conama nº
494/2020.

Quem participa da Audiência Pública?
Serão convocados para manifestação na Audiência Pública:
representante do órgão ambiental;
membros da equipe de consultoria responsáveis pela elaboração do
EIA/RIMA;
empreendedor ou seu representante legal;
público interessado e localidades interceptadas pelo empreendimento.

As manifestações na APV durante o evento serão de forma oral ou escrita e
registradas em Atas. Em caso de manifestações adicionais, estas serão
encaminhadas, por escrito, ao IBAMA no prazo de até 20 (vinte) dias,
contados da data de realização da APV.

Onde serão realizadas as Audiências Públicas Virtuais?

Neste período de Pandemia do COVID-19, a audiência
pública será realizada por meio de transmissão
online no endereço eletrônico:

www.ltareiajoinvillesul.com.br
Para conhecer o Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA) e o
passo a passo para participar
da Audiência Pública Virtual
aponte a câmera do seu celular
para o QR Code:

Dia: 28/09/2020 às 18h
www.ltareiajoinvillesul.com.br
Para mais informações, Ligue:
0800 883 6206 (Ligação Gratuita).

O PROCESSO DE LICENCIAMENTO E A
AUDIÊNCIA PÚBLICS VIRTUAL
O Licenciamento Ambiental é um processo de levantamento,
acompanhamento e monitoramento das atividades que geram impactos
ambientais por meio de uma série de estudos e análises de informações
socioambientais da região de inserção da LT.
Diante disso, é possível identificar formas de controle, mitigação e
compensação dos impactos socioambientais associados à implantação do
empreendimento a fim de atestar a sua viabilidade técnica e ambiental.
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De acordo com o processo do licenciamento ambiental, foi elaborado o
Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA),
que apresentam a descrição do empreendimento e as atividades a serem
realizadas nas etapas de planejamento, instalação e operação da LT 525 kV
Areia – Joinville Sul, subdivididas em três meios.

Meio Físico: características do relevo, tipo de solo, presença de cursos
d’água, clima, existência de cavernas e processo minerários;
Meio Biótico: tipos de vegetação, unidades de conservação e espécies de
animais presentes na região; e
Meio Socioeconômico: dados relacionados à saúde, educação, segurança,
índice de desenvolvimento humano, uso e ocupação do solo e
arqueologia.
O EIA/RIMA também apresenta uma avaliação sobre quais impactos
ambientais poderão ocorrer no ambiente durante as fases de planejamento,
implantação e operação do empreendimento em questão. A partir da
Identificação e Análise de Impactos, são propostas uma série de medidas
consolidadas nos Planos e Programas Ambientais, a fim de diminuir os
impactos negativos e potencializar os positivos.

O Relatório de Impacto do Meio Ambiente (RIMA) está
disponível para consulta pública nos seguintes locais:
Endereço eletrônico: https://qrgo.page.link/Ayrfr
E ainda no QR CODE ao lado:
Use a câmera do seu celular ou
aplicativos (por exemplo, Barcode
Scanner ou QR Droid) para ler o
código e ter acesso ao RIMA da LT
525 kV Areia - Joinville Sul.
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EMPREENDEDOR

CONSULTORIA AMBIENTAL

OUVIDORIA 0800 883 6206
+55 (61) 3041 7979
contato@dosselambiental.com.br
www.dosselambiental.com.br

ÓRGÃO AMBIENTAL LICENCIADOR

Canal de diálogo com a população:
LINHA VERDE 0800 61 8080
www.ibama.gov.br/licenciamento

O material gráfico de realização da Audiência Pública Virtual faz parte de uma medida de
divulgação que visa ação de mitigação de impacto exigida pelo empreendimento ambiental
federal, conduzido pelo IBAMA. (IN nº 002/2012)

